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ABSTRACT

The primary aim of this book is to encourage and facilitate the study of history of 
towns and municipalities. Various forms of social science research on Swedish 
local authorities might derive advantage from this book. The staff of local ar
chives and prospective amateur researcher, for example among the members of 
local folklore society, also ought to enjoy the content of this book. Another pur
pose of the publication is to suggest continuous comparative studies, where 
Swedish municipalities are compared in different ways. The number of Swedish 
municipalities was considerably reduced during the second half of the 20th cen
tury. For that reason it is now the proper time to pursue comparative studies of 
municipalities which no longer exist and are replaced by greater administrative 
units. Too much of the previous research has been done as case studies of one 
singular rural district. It should be emphasized that many local investigations 
have been done by amateur researcher who have not always used a reliable 
scholarly scientific course of action.

The source material for the proposed inquiries should mostly be taken from 
the Swedish municipal archives. In principle all the 290 present municipalities 
have their own archives, which means that there is a large supply of source mate
rial in the whole country. This is one of the greatest advantages of working with 
this type of historical source material. In the archives material is stored from the 
introduction of the current standard of municipality in 1863 and on. It deals thus 
with the period of more than 140 years during which the Swedish society has 
changed dramatically. Local material from towns and rural districts concerning 
the time up to 1862 is normally found in the national provincial record offices, so 
it is not always easily accessible from a geographical point of view.

The book has been divided into a number of thematic fields, such as munici
pal divisions, local politics, the role of women in local politics, municipal fi
nances and economic expansion, social welfare, educational systems, environ
mental issues, health care, fire protection the technical sector and cultural and 
recreational activities. This grouping means, that strictly speaking it is enough to 
read the sphere in which you show a keen interest, except the two introductory 
chapters, considering comprehensive facts in the field of municipal history. Each 
thematic field is then regularly divided into four items, background and earlier 
research, proposals for future research, limits of interpretation and source mate
rial. This order has not been used earlier, and the footnotes should give compara
tively many references to other works which could be useful.

Key words: source material, archives, municipalities, local politics.



Protokoll från kommunalstämman i Madesjö landskommun den 25/1 1863. Denna 
kommun Ingår numera i Nybro kommun, i vars arkiv handlingarna finns.



kommunfullmäktige.
5nr.manköd*idoiufT Blod

28.8 1972 3.

Dokucoentat .kommit
té .

§ 57 forts.
Efter av ordföranden ställd proposition befanns, att full
mäktige beslutat bordlägga ärendet.

§ 50
Lars Andereson ang. Föredrogs skrivelse från Lars Andersson, Ålmestad, i anled-
tomt- VA kostnad.

/

ning av kommunstyrelsens pris för tomtmark och vatten-avlopps 
anslutningsavgift. Kommunstyrelsen beslutade avgifter grunda
de sig på fullmäktiges beslut betr. nya priser fr.0.x. års
skiftet I97I-I972. Andersson ansåg att de. gamla priserna 
skulle gälla då han flyttat in i sitt egnahem i dec. 1971· 
Olof Claesson yrk. avslag på Anderssons främst. Enar Berg- 
v.ing yrk. att det gamla priset skulle gälla.
Efter ställd proposition fann oraf. att fullmäktige beslutat,
att tontnarkspriset »kulle utgå efter-3*50-kr/m2,
att vatten-avloppsanslutningsavg. skulle utgöra 2.500-kr.

Ansökan, oc sam
eani äggn. i Ul
ricehamns kommun·.

§ 59
Förelåg förslag från kommunstyrelsen, 
att hos Kungl. Wajnt hemställa om,
att kommunerna Eökerum, Ulricehamn och Åsunden samt den. del 
av Redvägs kommun som motsvaras av Strängsereds, Gullereds, 
HÖssna, Liareds, Kolingareds, Knätte, Böne, Kolabv, Humla, 
Blidsbergs, DaluM3 och Tinmele församlingar i enlighet med 
gällande plan för länets framtida indelning i kommuner 1.1 
I974 sammanläggs till en kornmun,
att den nybildade kommunens namn skall vara Ulricehamn, 
att användningsområdet för de av komaunenna förvaltade dona
tionerna skall vara oförändrat,

' j
att der* mellan kommunerna i Ulricehamns och Falköpings kom
munblock avtalade ekonomiska regleringen avseende delningen 
av Redvägs kommun fastställs,
att staten i samma utsträckning som. hittiHg skall vara väg
hållare inom den nybildade kommunens onråde,
att beslutanderätten for den nybildade ’kommunen, skull, intill 
dess indelningsändringen uräder i kreft, utövas av sanman- 
läggningsdeiegerade med följande antal delegerade-suppleanter 
och fördelning mellan kommunerna t
Kommijn_p Uele£e_racle_: Suppleanter i
Hökerum. ~ 7~ 4
Heuväg 12 7
Ulricehamn 19 10
Åsunden 11 6

iS^rd.lning iw *"8tat·§
1

L

Beslutade fullmäktige,
att i enlighet med kommunstyrelsens förslag ansöka hoc Kungl. 
Maj»t om sammanläggning 1.1 1974.
§ 60
Beslutades, att i 1972 års stat verkställa följande omdispo
nering,
driftbudgetens overforingspoet till kapitalbudgeter. minskas 
ned 100.000-kr till 302.OÇ0-kr. I 1972 års stat upptagna fond 
för oförutsett tillföres 100.000-kr. Till täckning av kapi- 
talbudgetens minskade inkomst anvisae 100.000-kr ur allmänna 
irvesterj ngsfonden.

§ 61 
forus.

Protokoll från Hökerums kommunfullmäktige den 28/8 1972. 
Kommunen tillhör sedan 1974 Ulricehamns kommun, varför 
materialet förvaras i Ulricehamns kommuns arkiv.
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FÖRORD

Denna bok har kommit till stånd genom att jag och professor Lars Nilsson under 
våren 2004 tilldelades medel ur Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond. 
Därför framförs ett stort tack till denna stiftelse för att vår projektansökan 
beviljades utan prutningar. Det var glädjande att de personer som sitter i 
ledningen för stiftelsen delade uppfattningen att det fanns ett behov av en bok 
som syftade till att underlätta och stimulera den stads- och kommunhistoriska 
forskningen. Kopplingen till stiftelsens ändamål fanns framförallt i fråga om de 
kommunala arkiven. Forskningshandledningen tar nästan bara upp forskning 
som kan göras med hjälp av det källmaterial som finns i landets stads- och 
kommunarkiv. Tanken är att andra vetenskapliga discipliner än historia, främst 
inom samhällsvetenskapen, skall ha nytta av boken. Arbetet med att ta fram 
boken har skett i Stads- och kommunhistoriska institutets regi under Lars 
Nilssons ledning. Det är därför ganska följdriktigt att publikationen ges ut i den 
skriftserie som institutet har sedan ett flertal år. Skriften kan sägas ligga väl i 
linje med institutets mer övergripande mål om att främja olika former av 
vetenskaplig forskning om svenska städers och kommuners historia.

En preliminär version av manuset till boken har helt eller delvis gåtts igenom 
av ett antal forskare inom historieämnet och av två arkivarier. Utöver min 
projektkollega Lars Nilssons betydelsefulla insatser är det professor Peter 
Aronsson, docent Lennart Johansson, FD Roddy Nilsson, FD Malin Lennartsson, 
doktorand Marie Eriksson, doktorand Börje Björkman, bibliotekarie Allan 
Nilsson, arkivarie Tomas Holmström och kommunarkivarie Kerstin Johansson. 
Alla dessa skall ha ett stort tack för sina insatser. Redaktör Kerstin Brodén på 
Växjö University Press har spelat en viktig roll vid tryckningen av boken, vilket 
jag är väldigt tacksam för. Eftersom boken har en i vissa avseenden ovanlig 
uppläggning i form av ett mellanting mellan forskningsöversikt och metodbok 
har det varit värdefullt att många kompetenta personer har ställt upp och gett 
konstruktiva synpunkter på innehållet. Under arbetets inledande fas hade jag 
vissa tvivel om uppläggningen och inriktningen av boken var relevant. Efter 
några veckors arbete under försommaren 2004 övervanns dessa farhågor. Det är 
sedan upp till eventuella läsare av boken att bedöma om innehållet kan fungera 
som ett stöd i deras forskning på det stads- och kommunhistoriska området eller 
inom någon av samhällsvetenskapens grenar. Om så är fallet är det naturligtvis 
glädjande och förhoppningsvis även till fromma för den samlade stads- och 
kommunhistoriska forskningen.

Nybro i april 2005

Erik Wångmar
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1. INLEDNING

Sedan diskussionen avslutats beslöt kommunalfullmäktige enhälligt att 
uppdraga åt kommunalnämnden att företräda kommunen vid det 
förestående sammanträdet i Svedala och därmed med alla till buds 
stående medel verka för att kommunen ej under några omständigheter 
frivilligt kunde ingå i block Svedala.'

Fjorton år efter det att Bara kommun i Skåne hade fattat detta beslut gick 
kommunen ändå samman med Svedala kommun på frivillig väg.* 2 Beslut om 
kommunala indelningsändringar har i en hel del fall medfört upprörda känslor 
hos de lokala företrädarna. Bara kommun var inget undantag. Sammanläggningar 
av kommuner är emellertid bara en liten del av det stads- och kommunhistoriska 
forskningsfält som föreliggande skrift behandlar.

I boken återkommer fyra moment inom alla tematiska områden:

• Bakgrund och tidigare forskning.
• Förslag till forskning.
• Tolkningsramar.
• Källmaterial.

Det viktigaste syftet med publikationen är att på olika sätt uppmuntra och 
underlätta den stads- och kommunhistoriska forskning som bygger på det 
källmaterial som förvaras i landets stads-/kommunarkiv. Tanken är att boken 
skall medverka till att fler studenter skriver uppsatser och andra självständiga 
arbeten där kommunerna står i fokus. Utan tvekan finns det inom ramen för 
universitetsämnet historia ett större utrymme för stads- och kommunhistorisk 
forskning. Forskarstuderande i historia som bara till mindre del arbetar med 
stads- och kommunhistoriskt material kan också få en djupare orientering på 
området. Det är också möjligt att handledningen kan komma till användning i 
metodundervisningen i historia på högskolenivå. I den mån det bedrivs kurser i

' Protokoll Bara kommunalfullmäktige 1962-08-28, § 46.
2 Protokoll Bara kommunfullmäktige 1975-06-26, § 47, Kommunal tidskrift nr 8 1977 s I6ff och 

Ivarsson 1992 s 95.



lokal- och/eller regionalhistoria, med metodmoment, kan användningen av 
publikationen te sig särskilt motiverad. Ett exempel är en närmare källkritisk 
granskning av hembygds- och amatörforskning. Där kan det dels gälla att 
kontrollera att forskaren verkligen har gått igenom de relevanta dokumenten och 
inte bara har använt enklare källor såsom tidningsmaterial, dels att undersöka om 
det finns efterhandskonstruktioner och ensidigt framhållande av vissa personers 
insatser. Det är inte helt ovanligt att personer som har varit viktiga aktörer i 
kommunernas politiska liv eller förvaltning författar texter i lokalhistoriska 
publikationer där inga professionella forskare medverkar. Även andra discipliner 
som statskunskap och kulturgeografi skulle kunna ha nytta av boken. Det är 
också tänkbait att olika utbildningar på universitet och högskolor som syftar till 
anställning i kommunerna, till exempel lärare och socionomer, kan finna 
publikationen användbar i någon form. Förhoppningen är att akademiska 
forskare och amatör- och hembygdsforskare skall vara bättre förberedda till 
besöken i de kommunala arkiven. Personalen i kommunarkiven bör också ha 
lättare att lämna förslag på forskningsuppslag med hjälp denna bok.

Ett annat motiv med boken är att uppmuntra till olika former av komparativa 
undersökningar, där olika kommuner jämförs. ' Den befintliga forskningen är 
nämligen i många fall inriktad på en kommun, varför det då saknas möjligheter 
till jämförelser. Det beror inte minst på att många studier har initierats av en 
kommun eller hembygdsförening och endast omfattar det egna området. 
Nyheten och poängen med skriften är alltså framförallt integrationen av de fyra 
momenten, bakgrund/tidigare forskning, förslag till forskning, tolkningsramar 
och källmaterialet. Den stads- och kommunhistoriska forskningen har ännu en 
del områden där det finns ordentligt utrymme för ytterligare studier, vilket 
framgår av vetenskapsrådets nya forskningsöversikt.* 4

Disposition
Boken inleds med en genomgång av syfte, avgränsningar och begrepp. Nästa 
kapitel behandlar det nationella regelverket för de kommunala arkiven och 
kommunernas lokala tillämpningar. Avsnittet innehåller även beskrivningar av 
de kommunala arkivens uppbyggnad. Därefter berörs ett antal olika kommunala 
verksamhetsområden.

När det gäller de olika kommunala verksamhetsområdena behandlas först 
frågor av mer övergripande karaktär fördelat på åtta kapitel I tur och ordning 
behandlas kommunal indelning, befolkningsförändringar, kommunalpolitik och 
kommunala val, kvinnornas roll i politiken, kommunal ekonomi och kommunal 
expansion, kommunal näringspolitik, relationen mellan tjänstemän och politiker 
samt mellankommunal samverkan. En viktig distinktion är skillnaden mellan

·’ En utförlig beskrivning av den komparativa metoden i historisk forskning ges av Dahlgren 1996a 
s 195 ff.

4 Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser 2003.



olika kommuner: städer, köpingar och landskommuner. Denna skillnad är viktig 
inom nästan alla kommunala ansvarsområden.

Det första specifika område som skall behandlas är socialvården och dess 
olika grenar som tidigare uppdelades i tre separata delar: fattigvård/socialvård, 
nykterhetsvård och barnavård. I samband med behandlingen av den samlade 
socialvården berörs den sekretess som gäller i individärenden. Det andra området 
är skolväsendet och där görs en nedbrytning på obligatoriska skolformer, den 
nuvarande grundskolan, och frivilliga skolformer, framförallt gymnasieskolan. 
Socialvården och skolan har av tradition varit betydelsefulla ansvarsområden for 
kommunerna. Nästa kapitel tar upp kommunernas miljö- och hälsoskyddsarbete. 
Därefter följer ett kapitel som behandlar byggnadsväsendet och den kommunala 
bostadspolitiken, d.v.s. frågor om markanvändning, bygglov och bostadsföretag. 
Det följande kapitlet berör brandförsvaret och kommunala totalförsvarsuppgifter. 
Brandförsvaret är ett ansvarsområde med avsevärda skillnader mellan tätorter 
och landsbygd långt in på 1900-talet. Nästa kapitel fokuserar kommunernas 
tekniska verksamhet, d.v.s. gator och vägar, vatten och avlopp, fastigheter, och 
annan affärsdrivande verksamhet. Den tekniska verksamheten är ett område där 
skillnaderna mellan stad och land under lång tid var betydande. De två 
avslutande kapitlen berör kultur- respektive fritidsverksamheten i kommunerna. I 
fråga om kulturen har biblioteken spelat en viktig roll, medan fritiden mycket har 
kretsat kring idrotten och dess anläggningar. Framställningen avslutas med en 
sammanfattning.

Avgränsningar
Den tidsmässiga avgränsningen av forskningshandledningen är perioden från år 
1863 och fram till nutiden. Denna avgränsning har både formella och praktiska 
motiv. Kommunbegreppet tillkom genom 1862 års kommunreform, då de 
borgerliga och de kyrkliga ansvarsområdena uppdelades på separata enheter. 
Ansvaret för skolväsendet låg dock kvar hos den kyrkliga församlingen fram till 
1900-talets första hälft. Övergången skedde vid olika tidpunkter, framförallt 
beroende på vilken typ av kommun det handlade om. I de minsta kommunerna, 
sett till folkmängden, bestod kyrkans ansvar fram till storkommunreformens 
genomförande 1952. Att kommunerna i formell mening startade sin verksamhet 
år 1863 har medfört att de kommunala arkiven i allmänhet inte förvarar äldre 
handlingar än så. Det är en uppenbar praktisk restriktion vid kommunhistorisk 
forskning. Äldre material från socknarnas verksamhet före 1863 förvaras i 
landsarkiven/ Modernt kommunalt källmaterial förvaras i en hel del fall ute på 
de kommunala förvaltningarna och återfinns därmed inte i kommunarkiven. 
Materialet är dock i regel ändå ganska lätt tillgängligt. I detta fall finns det dock 
klara skillnader mellan olika kommuner. Det stora flertalet av de tänkbara 
forskningsområden som redovisas i boken har sin utgångspunkt i det källmaterial 
som förvaras i kommunarkiven. Boken gör inte anspråk på att beröra hela det 5

5 Svensk Arkivguide 2002.



kommunala verksamhetsområdet, utan riktar in sig på ett antal tematiska 
områden som får anses vara av större tyngd. Dessa har i huvudsak redan berörts 
vid beskrivningen av bokens disposition ovan. Vidare görs det inget som helst 
anspråk på att redovisa en komplett tidigare forskning. Istället ges exempel på 
andra tidigare studier som kan vara till nytta som beskrivningar av det aktuella 
ämnesområdet. Boken går inte heller in på landstingens historia.

Stads- och kommunhistoriska begrepp
Kommunbegreppet tillkom såldes genom 1862 års kommunreform. Då fanns det 
tre olika typer av primärkommuner:

• Städer.
• Köpingar som var egna kommuner - köpingskommuner.
• Landskommuner.

Uppdelningen på tre typer av primärkommuner behölls fram till årsskiftet 1970/ 
1971, då ett enhetligt kommunbegrepp infördes. Därefter benämns alla svenska 
primärkommuner formellt endast kommun, även om vissa kommuner som har 
varit städer före 1971 har återtagit stadsbegreppet i sitt eget namn, exempelvis 
Stockholms stad. 1 formell och juridisk mening har detta ingen betydelse. En 
bidragande orsak till den enhetliga beteckningen var att kommunblocksreformen 
i regel sammanförde städer respektive köpingar med större eller mindre 
landsbygdsområden. Det är också vid denna tidpunkt som den integrerade 
termen stads- och kommunhistoria börjar användas. Den tidigare skillnaden 
mellan olika primärkommuner syns tydligt i källmaterialet från de kommunala 
organen, bl.a. genom att fullmäktigeförsamlingarna och kommunens styrelse 
hade olika namn i städer respektive köpingar och landskommuner, vilket berörs 
utförligare nedan.6

Det har även funnits olika typer av specialkommuner med nära koppling till 
primärkommunema. Det gäller då framförallt:

• Köpingar som inte var egna kommuner.
• Municipalsamhällen.
• Kommunalförbund.

Det fanns alltså två typer av köpingar, dels de som var egna kommuner, dels de 
som bildade primärkommun tillsammans med en landskommun. De senare var 
närmast identiska med municipalsamhällena och benämndes därför under 1900- 
talet for municipalköpingar. Begreppet municipalsamhälle infördes formellt i

6 SOU 1967:58, SFS 1969:780, Schalling 1944, Sundberg 1956 s 481', Nilsson 1989, Nilsson 1992. 
Andersson 1993, Aronsson 2001 s 84 och Wångmar 2003 s 65-75 och 217ff.



kommunallagstiftningen år 1898, men redan från 1868 hade systemet i praktiken 
börjat användas. Ett municipalsamhälle innebar att en eller flera stadsstadgor 
tillämpades inom ett mer begränsat tätortsområde i en landskommun. Det kunde 
exempelvis handla om fiskelägen, brukssamhällen och andra platser med en 
tydligt sammanhållen befolkning och bebyggelse. Det gällde främst fyra stadgor: 
ordningsstadgan. brandstadgan, byggnadsstadgan samt hälsovårdsstadgan. 
Kommunalförbunden tillkom år 1919 och innebar en formaliserad samverkan 
mellan två eller flera kommuner. Ett kommunalförbund var en egen juridisk 
person och alltså fristående från medlemskommunema. Köpingar som inte var 
egna kommuner och municipalsamhällen försvann också år 1971, men hade i 
praktiken redan dessförinnan till stor del spelat ut sin roll. Däremot finns 
förbunden kvar, även om behovet minskade till följd av sammanläggningarna.7 8

När 1862 års kommunreform trädde i kraft fanns det separata förordningar för 
städer respektive köpingar och landskommuner. Denna uppdelning levde kvar 
även i 1930 års kommunallagar. Det var först i den kommunallag som började 
gälla år 1955 som bestämmelserna för alla typer av kommuner sammanfördes i 
en och samma lag. Även denna lag innehöll dock särbestämmelser för städerna. I 
ett flertal speciallagstiftningar fanns det också olika bestämmelser beroende på 
typ av primärkommun. Den allmänna bilden var att det ställdes avsevärt större 
krav på städer, köpingar och municipalsamhällen än på landskommuner med små 
eller obefintliga tätorter. Exempel på sådana regelverk är byggnadsväsendet, 
hälsovården, brandförsvaret samt ordningsstadgan. Under perioden från 1930- 
talet fram till den fulla harmoniseringen 1971 skedde en successiv anpassning av 
regelverken så att skillnaderna mellan kraven på administrativa tätorter (städer, 
köpingar och municipalsamhällen) och övriga kommuner blev mindre. Ett skäl 
till denna anpassning var att det växte fram ett stort antal tätortsbildningar som 
inte hade status som administrativa tätorter. Vidare skedde från början av 1950- 
talet en förhållandevis snabb reducering av antalet municipalsamhällen/

Av Sveriges nuvarande 290 kommuner med tillhörande arkiv har flertalet haft 
minst en administrativ tätort. En majoritet av dagens kommunala centralorter 
hade före år 1971 status som stad eller köpingskommun. Därför finns det goda 
möjligheter till att kunna göra jämförande studier mellan olika typer av 
primärkommuner bara genom att besöka ett enda kommunarkiv. Genom att ta sig 
till ytterligare kommunala arkiv i närområdet är det svårt att undvika att komma i 
kontakt med samtliga typer av primärkommuner som existerade innan det 
enhetliga kommunbegreppet tillkom. Samma sak gäller för municipalsamhällena, 
även om dessa inte var några primärkommuner. Dessutom var dessa samhällen 
inte alls jämnt fördelade över landet. Vissa län, exempelvis Göteborgs och Bohus 
län med sina många fiskelägen, hade många municipalsamhällen, medan det i 
andra län fanns ganska få tätorter som hade fått status som municipalsamhällen. 
Det finns svenska kommunarkiv där det förvaras källmaterial från omkring 10

7 Schalling 1944, SOU 1967:58, Nilsson 1990, Ivarsson 1992, Andersson 1993 och Wångmar2003.
8 SFS 1953:753, SOU 1967:58, Schalling 1944, Nilsson 1989, Nilsson 1992, Andersson 1993, 

Aronsson 2001 s 84 och Wångmar 2003 s 65-75 och 217ff.



municipalsamhällen. Municipalsamhällena kommer emellertid att ägnas mindre 
utrymme i denna publikation än primärkommunema.9

Summering
Den övergripande tanken med boken är att stimulera stads- och kommunhistorisk 
forskning genom att presentera ett stort antal konkreta förslag till lokala 
undersökningar baserade på kommunalt källmaterial. Naturligtvis borde det 
finnas ett större utrymme för sådan forskning inom historieämnet vid landets 
universitet och högskolor. En fördel med det kommunala arkivmaterialet är att 
det i allmänhet finns lätt tillgängligt i närområdet. Det speciella med boken är att 
ämnesval, bakgrund/tidigare forskning, tolkningsramar och praktiska råd om det 
aktuella källmaterialet integreras fortlöpande i de olika tematiska områdena. 
Förslagen till ämnesval bör också vara till nytta för personalen i landets stads- 
och kommunarkiv, speciellt i de fall då arbetet i arkivet endast är deltidssyssla 
vid sidan av annan verksamhet inom kommunen. Det är en realitet i många av 
landets mindre kommuner som rimligen kommer att bestå även i framtiden. 1 de 
kommunala arkiven förvaras normalt material från 1862 års kommunreform och 
framåt. Det har därför varit en logisk avgränsning att begränsa framställningen 
till denna tidsperiod, som omspänner en drygt 140 år lång och omvälvande 
period i Sveriges historia.

Ivarsson 1992, Andersson 1993 och Svensson 2002.



2. KOMMUNALA ARKIV

Termen arkiv kan i vardagligt tal ha flera varierande betydelser, nämligen:

• Bestånd av handlingar.
• Institution där arkivhandlingar förvaras och vårdas.
• En lokal för förvaring av arkivhandlingar.

Inom arkivteorin och de författningar som styr arkivinstitutionerna används 
termen ”arkiv” för bestånd av arkivhandlingar. Det skall redan inledningsvis 
fastslås att arkivteorin till stor del är kopplad till olika former av praktisk 
verksamhet. Den är sålunda inte till för att skapa teoretiska förklaringsmodeller 
eller normsystem. Arkivteorin har två huvudspår, dels ett som handlar om 
arkivens egenart, tillkomst och struktur, dels ett som tar upp arkivverksamhetens 
roll och uppgifter. När det gäller det svenska arkivväsendet finns det två 
huvudtyper av arkiv:

• Allmänna arkiv.
• Enskilda arkiv.

De kommunala arkiven, i allmänhet benämnda stadsarkiv eller kommunarkiv, 
ingår i gruppen allmänna arkiv. Andra allmänna arkiv är riksarkivet, de nio 
landsarkiven och landstingsarkiven. Företagsarkiv och folkrörelsearkiv är 
däremot exempel på enskilda arkiv. Utgångspunkten är att alla handlingar i de 
allmänna arkiven är offentliga. Undantagen gäller handlingar som omfattas av 
sekretessbestämmelser. I kommunala sammanhang blir sekretessen framförallt 
aktuell inom socialvårdens olika delar.1"

Arbetet i de allmänna arkiven (arkivvården) kan sägas ha två grundläggande 
uppgifter:

• Att skapa goda förutsättningar för att offentlighetsprincipen kan 
upprätthållas och att rättsskipningens och den offentliga förvaltningens 
behov av information tillgodoses.

• Att mer långsiktigt vårda och värna kulturarvet. 10

10 Backhuas 1995 s 30f, Granström, Lundquist och Fredriksson 2000 s 15ff samt Appelquist 2000 s 
19ff.



Ett kommunalt arkiv kan alltså sägas vara bärare av det lokala kulturarvet.11 
Utifrån dessa båda punkter kan det vidare betonas att arkiven också spelar en 
betydelsefull roll for den vetenskapliga forskningen och i viss män även for 
amatörforskningen.12 En bristfällig kommunal arkivvård skulle kunna leda till 
svårigheter for den stads- och kommunhistoriska forskningen.

Ett arkiv bildas successivt av handlingar från en arkivbildares (offentlig 
institution såsom en kommunal nämnd eller ett företag) verksamhet. Dessa 
handlingar forvaras hos denna institution. Arkivet speglar och präglas sålunda av 
arkivbiIdarens organisation och verksamhet. Arkivbildningen upphör först när 
arkivbildarens verksamhet upphör, till exempel i samband med någon form av 
omorganisation. På den kommunala nivån kan en sådan förändring handla om att 
två nämnder slås samman. Handlingarna kan rent fysiskt utgöras av papper, film, 
upptagning för ADB eller ljud- och videoband. Formen har ingen betydelse, utan 
det centrala är att de avspeglar och är en produkt av arkivbildarens verksamhet. 
Tidpunkten när en handling blir en arkivhandling varierar delvis utifrån vilken 
typ av verksamhet det handlar om. Inom den offentliga sektom. där kommunerna 
ingår, blir handlingar arkivhandlingar när ärendet har slutbehandlats.1 ’

Ett mycket centralt arkivbegrepp, ärproveniensprincipen/ursprungsprincipen. 
Därmed aves att arkivet till en arkivbildare skall bevaras som en sammanhållen 
och fristående enhet. Arkivet består av en rad mindre enheter i form av 
arkivhandlingar, vilka utgör ett led i ett specifikt händelseförlopp. Handlingarna 
kan inte heller ses som isolerade enheter, utan är alltså en del i ett större 
sammanhang. Denna grundläggande princip kan alltså sägas handla om hur arkiv 
skall ordnas och hållas ordnade. Handlingarna skall sålunda förvaras på ett sätt 
som direkt ansluter till den ursprungliga ordningen. Arkivet skall med andra ord 
bevaras precis på det sätt som det gradvis har vuxit fram genom arkivbildarens 
verksamhet. Om ett arkiv av någon anledning har splittrats upp finns det klara 
motiv att försöka återställa det till den ursprungliga sammanhållna enheten. Om 
handlingarna har kommit i en annan ordning än den ursprungliga kallas detta för 
sekundär proveniens. Principen kan sägas grunda sig på både principiella och 
praktiska motiv. Den praktiska utgångspunkten har framförallt sin grund i att det 
vid tillämpningen av proveniensprincipen saknas behov av att sortera om 
materialet utifrån något ämnessystem.14

I Sverige har proveniensprincipen varit vägledande sedan början av 1900- 
talet, formaliserad genom 1903 års arkivförfattningar. Den kan delvis kopplas till 
historievetenskapens framsteg, inte minst den källkritiska skolan. Den svenska 
offentlighetsprincipen är ett annat motiv till att i förhållandevis strikt form 
upprätthålla proveniensprincipen. En god insyn i de offentliga myndigheternas 
verksamhet skulle i annat fall försvåras avsevärt. Principerna om offentlighet 
och proveniens utgör tillsammans ett särdrag för det svenska arkivväsendet. I

11 Svensson 1995 s42ffoch Holmberg 1995 s I I.
12 Lindroth 1995 s 196-213.
13 Granström 1995 s 20foch Granström, Lundquist och Fredriksson 2000 s 15 ff.
14 Nilsson 1983 s 7-14 och Granström 1995 s 3ff, 141'foch 26f.



äldre tider var statsmaktens perspektiv på arkiven framförallt av statsrättslig och 
juridisk art. Arkivens uppgifter var bl.a. att utgöra ett skydd för äganderätten.I?

Lagstiftning
Det var först genom en lagändring år 1937 som det slutligen slogs fast att det 
kommunala arkivmaterialet skall omfattas av offentlighetsprincipen. På 1930- 
talet gav regeringen riksarkivet i uppdrag att ta fram föreskrifter om hur 
kommunerna skulle bedriva sin arkivvård. Det anses att statsmakten först på 
1930-talet på allvar började bli medveten om vilket viktigt källmaterial som 
fanns hos landets då omkring 2500 kommuner. Det stora antalet kommuner 
bidrog till att förvaringen av det kommunala arkivmaterialet i många fall inte 
skedde på ett helt adekvat sätt. Det var inte alls ovanligt att material förvarades 
hemma hos de förtroendevalda. Ett skäl till att det dröjde med nationella 
riktlinjer var att den historiska forskningen dittills inte i särkilt stor utsträckning 
hade varit inriktad mot lokalhistoriska studier där material från primärkommuner 
blev aktuellt att använda. Genom 1952 års storkommunreform minskade antalet 
primärkommuner från 2498 till 1037. Möjligheterna att arkivera kommunala 
handlingar förbättrades nu, bl.a. därför att många av de nya kommunerna byggde 
kommunalhus där det fanns riktiga arkivutrymmen. Den nya kommunallagen 
som antogs av riksdagen år 1953 slog fast att arkivvården var en kommunal 
angelägenhet. Under 1950-talet började därför principen om att kommunerna 
själva skulle fatta beslut om gallring av handlingar att tillämpas. År 1958 
utfärdade riksarkivet på regeringens uppdrag nya råd och anvisningar för hur 
landets kommuner skulle ordna sina arkiv.

Under åren 1962-1974 genomfördes kommunblocksreformen, som innebar en 
ny våg av sammanläggningar. Genom denna reform minskade antalet kommuner 
från 1026 till 278. I samband med sammanläggningarna hade riksarkivet i 
uppdrag att utfärda beslut om uppdelning av kommunarkiv i de fall där en 
kommun skulle delas upp på två eller flera nya kommuner. I regel medförde 
sammanläggningarna att arkivlokalerna förbättrades på samma sätt som år 1952, 
även om kontrasten inte var lika stor. Sammanläggningarna var en viktig orsak 
till att regeringen ånyo gav riksarkivet i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för den 
kommunala arkivvården, vilket skedde i samarbete med kommunernas egen 
intresseorganisation, Svenska kommunförbundet. Riktlinjerna handlade om olika 
former av gallringsråd. 1 den nya kommunallag som trädde i kraft år 1977 var 
bestämmelserna om de kommunala arkiven fortfarande relativt översiktliga. 
Kommunernas autonomi att själva fatta beslut om de kommunala arkiven var 
sålunda ganska stor. Kommunallagen föreskrev att kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens arkiv skulle vårdas och förtecknas. Samma sak gällde om 
andra arkivbildare hade lämnat sina arkiv till kommunstyrelsen. Ansvaret låg hos 
kommunfullmäktige och de kommunala nämndema/arkivbildama. Fullmäktige 
hade också till uppgift att utfärda föreskrifter gällande arkivvården i fonn av 15

15 Granström 1995 s 14ff och Granström, Lundquist och Fredriksson 2000 s 16f.



arkivreglementen. Under 1980-talet ökade samarbetet mellan riksarkivet och 
kommunförbundet inom ramen för kommunarkivgruppen. Arbetet resulterade i 
fler allmänna råd, bl.a. om gallring, och att en kommunal arkivhandbok togs 
fram.16 17

Kommunernas arkivverksamhet regleras idag av liera lagar utöver arkivlagen. 
De två viktigaste av dessa är :

• Tryckfrihetsförordningen.
• Sekretesslagen.

På ett övergripande plan måste tryckfrihetsförordningen ses som den viktigaste. 
Den utgör också en av landets fyra grundlagar. I förordningen fastslås 
allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och därmed möjligheten till 
insyn i offentliga myndigheters verksamhet. Som tidigare nämnts kallas detta för 
offentlighetsprincipen. En handling är allmän om den förvaras på en myndighet, 
oavsett om den har upprättats pä myndigheten eller om den har inkommit till 
myndigheten. En handling är någon form av informationsbärare och kan utgöras 
av papper, kartor, fotografier, ljudupptagningar, mikrofilm eller datafiler. 
Diarier, register och journaler anses upprättade så fort som nya uppgifter 
fortlöpande har förts in. Ett protokoll från ett sammanträde med en kommunal 
styrelse eller nämnd blir offentligt när protokollet har justerats. Sekretesslagen 
reglerar inskränkningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. Lagen tar även 
upp registreringen av allmänna handlingar. Även om allmänheten inte har rätt att 
ta del av handlingarna är det alltså viktigt att de registreras på ett korrekt och 
rättssäkert sätt.'7

Den viktigaste lagen för de kommunala arkiven är arkivlagen, som gäller 
sedan 1991. Arkivlagen ersatte på det statliga området allmänna arkivstadgan 
och inom den kommunala sfären kommunallagens bestämmelser om kommunal 
arkivvård. Lagen omfattar i princip samtliga allmänna arkivs verksamhet. Lagen 
innehåller också ett särskilt avsnitt om de kommunala arkiven. Arkivlagen utgår 
från bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och fastslår att de offentliga 
myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall därför 
vara ordnade och vårdade så att medborgarna kan utnyttja rätten att ta del av 
allmänna handlingar, att behovet av information för rättskipningen och 
förvaltningen kan ske på ett betryggande sätt och att forskningens behov kan 
tillgodoses. Lagen tar bl.a. upp ansvarsfrågor, registrering och förteckning av

16 SFS 1958:529, SFS 1958:530, SFS 1977:179, Losman 1995 s 215, Losman 1998 s 98ff och 
Gränström, Lundquist och Fredriksson 2000 s 51 ff.

17 Holmberg 1995 s 12ff och 27f. Gränström, Lundquist och Fredriksson 2000 s 1590'och Appel- 
quist 2000 s 25.



handlingar, skrivmaterielfrågor samt skydd av handlingar. Två viktiga delar är 
att det skall finnas:

• Arkivbeskrivningar.
• Arkivförteckningar.

På den kommunala nivån gäller lagen for alla styrelser och nämnder samt i 
huvuddragen också for kommunfullmäktige. Den omfattar även kommunala 
bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar där kommunen utövar ett rättsligt 
avgörande inflytande. Inom varje kommun skall det finnas en arkivmyndighet 
som har det övergripande ansvaret för den samlade kommunala arkivvården. 
Kommunstyrelsen skall vara arkivmyndighet om inte kommunfullmäktige har 
beslutat om att något annat kommunalt organ skall ha denna funktion. Med 
förhållandevis få undantag är också kommunstyrelsen arkivmyndighet i landets 
kommuner.IS

De särskilda bestämmelserna i lagen om kommunala arkiv tar för det första 
upp förfarandet när en kommunal myndighet, exempelvis en styrelse eller 
nämnd, har upphört. Om verksamheten inte har överförts till en annan kommunal 
myndighet skall arkivet inom tre månader överföras till den kommunala 
arkivmyndigheten, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat något annat. För 
det andra finns det särskilda regler som gäller om en kommunal verksamhet 
skulle övergå i annan regi. Då finns det en möjlighet att arkivet kan förvaras hos 
denna huvudman, exempelvis ett kommunalt bolag. För det tredje får en 
kommunal myndighet, utöver vad som är föreskrivet i arkivlagen, bara avhända 
sig handlingar om det finns stöd i annan lag eller att det fattas ett särskilt beslut 
om detta i kommunfullmäktige. För det fjärde får fullmäktige utfärda föreskrifter 
om den kommunala arkivvården, vilket i regel sker genom arkivreglementen och 
motsvarar i praktiken riksarkivets rätt att utfärda verkställighetsföreskrifter inom 
den statliga förvaltningen.11 Dessa reglementen berörs också nedan i avsnittet om 
lokala förhållanden.

Kompletterande bestämmelser till arkivlagen återfinns i arkivförordningen. 
Förordningen riktar främst in sig på arkivvården inom den statliga förvaltningen. 
Den behandlar bl.a. tidpunkten när handlingar skall arkiveras, inspektioner av 
arkiv, utlåning av arkivhandlingar till andra myndigheter samt kravet på att göra 
översyner av arkivbildningen i samband med att det görs organisatoriska 
förändringar. Enligt arkivförordningen har riksarkivet även till uppgift att följa 
utvecklingen i fråga om de kommunala arkiven. Det innebär dock ingen formell 
tillsynsrätt. Däremot har riksarkivet möjlighet att ge ut allmänna råd till landets 
kommuner. " 18 19 20

18 Proposition 1989/90:72, Holmberg 1995 s 16f och Granström, Lundquist och Fredriksson 2000 
s 80ff och 154ff.

19 Proposition 1989/90:72 s 79f, Holmberg 1995 s 16ff och Granström, Lundquist och Fredriksson 
2000 s 154ff och 206.

20 Holmberg 1995 s 17foch Gränström, Lundquist och Fredriksson 2000 s 207ff.



Andra lagar som har viss anknytning till de kommunala arkiven är:
• Kommunallagen.
• Lagen om överlämnande av allmän handling till andra organ än myndigheter 

for förvaring.
• Socialtjänstlagen,
• Patientjournallagen.
• Datalagen.
• Förvaltningslagen.

Lokala förhållanden
De svenska kommunarkiven förvarar material från år 1X63 och framåt. Äldre 
material finns däremot normalt arkiverat i landsarkiven. Modernt material 
förvaras ofta på respektive förvaltning i någon form av närarkiv, men skall alltid 
vara åtkomligt för forskning om det inte omgärdas av sekretess.

De lokala förhållandena i Sveriges 290 kommuner och dess arkiv varierar 
självklart. Två betydelsefulla faktorer till skillnaderna är dels kommunens 
storlek, främst i fråga om folkmängden och därmed verksamhetsvolymen, dels 
den historiska bakgrunden i fråga om den kommunala indelningen. Folkmängden 
i landets kommuner varierar idag mellan 760 000 invånare (Stockholm) och 
drygt 2500 (Bjurholm). Sådana skillnader gör väldigt mycket for den totala 
arkivbildningen inom kommunen. I fråga om den kommunala indelningen finns 
det kommuner som bara har varit en kommun sedan kommunbegreppets 
införande år 1863.

En kommun som inte har berörts av några ändringar av indelningen är 
Älvkarleby, medan Dorotea har varit egen kommun under perioden 1863-1973 
och på nytt från 1980. I kombination med att folkmängden i båda fallen inte är så 
hög bör inte kommunarkiven vara så omfattande. Gotlands kommun har däremot 
som mest varit indelad i 93 självständiga kommuner. I detta fall blir det samlade 
kommunarkivet självklart större. Vidare ansvarar kommunen också för hela 
sjukvården då det saknas landsting på ön.

Kvaliteten på kommunernas arkivlokaler varierar en hel del, även om de i 
flertalet fall håller en relativt god standard. Det finns stora variationer i fråga om 
personalbemanning och personalens utbildningsnivå. 1 större kommuner finns ett 
flertal anställda där de högsta tjänstemännen har både forskarutbildning och en 
gedigen akademisk utbildning i arkivvetenskap. I en del mindre kommuner kan 
ansvaret för arkivet vara en bisyssla för en annan befattningshavare som endast 
har smärre utbildning i arkivkunskap. Det finns med andra ord avsevärda 
kontraster. ” * 22

'' Holmberg 1995 s 18 och Granström, Lundquist och Fredriksson 2000.
22 Andersson 1993, Hedberg 2000, Svensk Arkivguide 2002 och Sveriges kommunkalender 2003. På 

Gotland förvaras en del av kommunarkivets material i landsarkivet.



Kommunfullmäktige har enligt arkivlagen rätt att utfärda kompletterande 
arkivföreskrifter utöver vad som anges i lagen. Det handlar egentligen också om 
hur kommunen skall leva upp till lagstiftningens krav. Många arkivreglementen 
är inte särskilt omfattande. Det är inte ovanligt med mellan 10 och 15 paragrafer. 
Först brukar reglementets tillämpningsområde slås fast, vilket i regel omfattar 
fullmäktige och kommunens myndigheter samt de bolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser där kommunen utövar ett avgörande inflytande. Med myndigheter 
avses styrelser och nämnder, inklusive revisorer och överförmyndare, samt 
övriga organ med mer självständig ställning. Det övergripande ansvaret som 
arkivmyndighet ligger i regel på kommunstyrelsen. I några enstaka fall kan 
kulturnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller en arkivnämnd ha ansvaret. 
Arkivmyndighetens verkställande och operativa organ är stads-/kommunarkivet. 
I reglementena slås det även fast att varje kommunal myndighet skall ha 
arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivbeskrivningen ger information om 
vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat. Arkivförteckningen 
innehåller en systematisk förteckning över handlingar som finns i myndighetens 
arkiv. Skillnaden mellan beskrivningen och förteckningen handlar främst om 
arkivbeskrivningen skall ge en första inblick i myndighetens arkiv, medan 
arkivförteckningen skall ge information om vilka handlingar som finns i arkivet. 
Reglementena behandlar också rensning, gallring, överlämnande av handlingar 
till den kommunala arkivmyndigheten, förvaringen av handlingar samt utlåning 
av arkivhandlingar.2 ’

Ur stads- och kommunhistorisk forskningssynpunkt får arkivförteckningarna 
anses vara av särskild betydelse. Förteckningarna bör normalt innehålla vissa 
uppgifter om arkivbildarens/myndighetens startår och slutår, verksamhet och 
organisation, inklusive eventuella organisationsförändringar. Handlingarna i de 
kommunala arkiven är oftast ordnade efter det allmänna arkivschemat i följande 
grupper:

A. Protokoll.
B. Arkivexemplar av utgående handlingar.
C. Diarier.
D. Register och liggare.
E. Inkomna handlingar.
F. Handlingar ordnade efter ämne.
G. Räkenskaper.
Ö. Övriga handlingar. 23

23 Holmberg 1995 s 19 och 96ff, Arkivreglemente for Linköpings kommun 1996-05-28, Arkivreg
lemente för Nacka kommun 1999-12-14 och Arkivreglemente för Ystads kommun 2001-01-18.



Vid behov kan ytterligare grupper läggas till med bokstäverna H-Ä. För ett 
kommunarkiv kan bl.a. följande kategorier tillkomma:

H. Statistik.
J. Kartor och ritningar.
K. Fotografier.
L. Tryck.
Z. Datamedier.

Gruppen Ö skall bara användas för material som inte direkt hör till myndighetens 
egna handlingar. Ett exempel är pressklipp. Protokoll som kommer från andra 
myndigheter, exempelvis något statligt organ, skall alltså enligt arkivschemat 
tillföras grupp E. Sedan år 1991 används emellertid inte grupperna FI. J, K, L och 
Z vid ny arkivering, men kan alltså förekomma för handlingar som har arkiverats 
före år 1991.24 Ur forskningssynpunkt får grupperna A, B och E anses vara av 
särskilt intresse.

Som underavdelningar till de olika grupperna används begreppet serie. Dessa 
redovisas med siffror A 1, A 2, A3 osv. Den bokstavs- och sifferkombination 
som då uppstår benämns seriesignum, vilket används för att kunna skilja olika 
typer av protokoll inom samma arkivbildare. Om exempelvis fullmäktige är 
arkivbildare utgör fullmäktiges protokoll serie A 1, medan protokollen från 
kommunfullmäktiges valberedning har beteckningen A 2. Om protokollen 
förvaras uppdelade i separata enheter i form av inbundna böcker eller arkivboxar 
är serien uppdelad på Hera olika volymer. En sådan volymindelning sker i de 
allra flesta fall i kronologisk ordning, alltså efter årtal. Om arkivbildaren började 
sin verksamhet år 1971 har protokollen från detta år volymnummer ett, om varje 
årgång utgör en egen volym. Om protokollen från hela perioden 1971-1973 
samlas i en volym, utgör sålunda protokollen från år 1971 en del av volym ett. I 
arkivförteckningens förteckningsblad skall det framgå uppgifter om arkivbildare, 
serierubrik, seriesignum och volymer. Det skall i denna situation finnas utrymme 
för anmärkningar eller kommentarer. Ett exempel på en sådan anmärkning kan 
vara om protokoll från någon tidsperiod saknas, vilket inte är helt ovanligt i fråga 
om äldre material från 1800-talet eller början av 1900-talet. Sådana luckor är 
dock självklart ett bekymmer för forskningen. Förteckningen skall ange var i 
arkivet (nummer på hylla eller motsvarande) materialet är placerat. Materialets 
placering inom arkivet är framförallt en fråga för arkivets personal, då det

Danielsson 1995 s 152ff, Holmberg 1995 s 98ff och Arkivguide Karlskrona kommunarkiv 2001.



normalt inte är tillåtet för forskare att leta fram sitt material på egen hand, i 
synnerhet inte i stads- och kommunarkiv med mer omfattande bemanning.2'

Ett praktiskt exempel på sökning i en arkivförteckning kan vara att undersöka 
kvinnorepresentationen i styrelser och nämnder i en landskommun som fanns 
under storkommunepoken 1952-1970. För en sådan kartläggning måste 
fullmäktiges protokoll gås igenom för hela tidsperioden, då det är fullmäktige 
som väljer alla styrelser och nämnder. Av arkivförteckningen framgår att 
fullmäktigeprotokollen kallas serie A 1. Denna är sedan uppdelad i 10 olika 
volymer med följande indelning: A 1:1 omfattar åren 1952-1955, A 1:2 1956- 
1958, A 1:3 1959-1960, A 1:4 1961-1962, A 1:5 1963-1964, A 1:6 1965, A 1:7 
1966, A 1:8 1967, A 1:9 1968 samt A 1: 10 1969-1970. Uppgifter om 
arkivbildare, serier och volymer kan vid behov anges i referensförteckningen i en 
uppsats eller annat likartat självständigt arbete. Om studien skall utökas till att 
även omfatta de kvinnliga politikernas agerande i styrelser och nämnder måste 
protokollen från dessa gås igenom, alternativt sker en fokusering på några av de 
tyngre organen som kommunalnämnden, skolstyrelsen och socialnämnden. 
Precis som för fullmäktige är protokollen från dessa organ uppdelade utifrån 
arkivbildare, serier och volymer. Principen är densamma.

Ett annat exempel på en stads- och kommunhistorisk forskningsuppgift kan 
vara en undersökning av hur brandförsvaret omorganiserades i en kommun på 
1970-talet i anslutning till kommunblocksreformens genomförande. Flera olika 
kommunala organ/myndigheter kan då bli aktuella att undersöka. I exemplet 
förutsätts att kommunen hade en separat tillsatt brandstyrelse med ansvar för 
brandförsvaret. Frågan initieras därför av brandstyrelsen. Den kan mot bakgrund 
av detta följas i brandstyrelsens protokoll, som i arkivavseende tillhör grupp A. 
Vid denna tidpunkt skulle brandförsvarets organisation regleras i en så kallad 
brandordning, som måste godkännas av länsstyrelsen. När brandstyrelsen hade 
utarbetat ett förslag till brandordning överlämnades det till kommunstyrelsen i 
form av en utgående skrivelse, som skall arkiveras i gruppen B - arkivexemplar 
av utgående handlingar. I kommunstyrelsens handlingar skall brandordningen 
ses som en inkommen handling och arkiveras i grupp E. Ärendet behandlas 
sedan i kommunstyrelsen och fullmäktige, varför det kommer med i respektive 
protokoll. När kommunfullmäktige har fattat beslut i frågan överlämnas det till 
länsstyrelsen. Bland fullmäktiges arkiverade handlingar blir förslaget ett 
arkivexemplar av en utgående skrivelse enligt grupp B. När sedan länsstyrelsen 
har fattat definitivt beslut i frågan skickas det till kommunfullmäktige för 
kännedom och blir en inkommen handling som skall hänföras till grupp E.

I mer modern tid finns det andra sätt att arkivera handlingar. Det gäller 
systemen med protokollsbilagor eller akter. 1 anslutning till brandstyrelsens 
protokoll redovisas hela förslaget till brandordning som en bilaga. Samma metod 
kan användas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då finns alltså de 
relevanta handlingarna i direkt anslutning till protokollen. När länsstyrelsen 
sedan har fattat sitt beslut anmäls detta i fullmäktige och den fastställda 
brandordningen blir då en bilaga till det protokoll där anmälningen skett. 25

25 Danielsson 1995 s 157ff, Holmberg 1995 s 1 OOff och Ulfsparre 2000 s 404ff.



Handlingarna ingår alltså som en integrerad del i protokollen och hänförs därmed 
till grupp A vid arkiveringen. Om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har 
upprättat årliga register över de ärenden som har behandlats underlättas 
sökningen. Sökningen kan också ske med hjälp av diarierna som tillhör grupp C. 
1 lite äldre tider när det fanns ett stort antal små kommuner som saknade 
administrativ personal var dock register och diarier ovanligt. I denna situation 
återstår det i regel ingenting annat än att tålmodigt gå igenom protokollen i sin 
helhet under den tidsperiod som skall undersökas. Samtidigt var det då inte 
ovanligt att olika former av skrivelser och yttranden återgavs i sin helhet direkt i 
protokollet, vilket naturligtvis är en fördel.

Systemet med akter innebär att ärendena arkiveras utifrån sina diarienummer. 
Sökningen kan med fördel göras utifrån ett diarium, vilket kan ses som en 
variant till protokollsbilagoma.26 27 Skillnaden ligger i att akterna arkiveras separat 
från protokollen, dock ändå i regel som en underavdelning till grupp A. Fördelen 
är att alla handlingar i ett ärende, till exempel protokoll, internt upprättade 
handlingar samt inkommande och utgående skrivelser, i princip finns samlade på 
ett och samma ställe. Det underlättar för forskningen. Systemet är dock relativt 
modernt och har inte använts i äldre tider, förutom i städer och andra större 
kommuner med tillgång till administrativ personal med professionell kompetens.

Före 1950 är de flesta protokoll och andra handlingar från landskommunerna 
handskrivna. Genom storkommunreformen sker en förändring, bl.a. beroende på 
att det nu började anställas fler tjänstemän som t.ex. kommunalkamrerer/ 
kommunalkassörer. 7 Vid studier som sträcker sig över en nästan 90 år lång 
period, 1863-1951, måste en kommunhistorisk forskare vara beredd att läsa 
handskrivet material. Handskrivet material förekommer även efter år 1952, men i 
ganska begränsad omfattning. Med tanke på allt det handskrivna material som 
äldrehistoriska forskare måste gå igenom, kan det kommunala källmaterialet inte 
anses särskilt komplicerat

En annan rekommendation vid forskning i stads-/kommunarkiv är att inte i 
onödan sitta och skriva av handlingar. Ur effektivitetssynpunkt är det oftast en 
fördel att kopiera handlingar eller att själv fotografera med digitalkamera eller 
motsvarande hjälpmedel. I det senare fallet bör det dock på förhand kontrolleras 
om det är tillåtet. En komplikation vid kopiering kan uppstå när det gäller 
gammalt och ömtåligt material. Ett annat kanske större bekymmer vid kopiering 
är de ganska varierande taxor som kommunarkiven tillämpar. Skillnaderna i 
taxor kan ses som ett mycket konkret exempel på att det existerar kommunal 
självstyrelse åtminstone på vissa områden. Utifrån egna erfarenheter har priset 
per kopia varierat mellan gratis och åtta kronor. Den senare siffran får betraktas 
som tämligen hög och måste rimligen överstiga kommunens självkostnadspris. 
En företeelse som kan spela in vid prissättningen är de arkiv som kräver att den 
egna personalen utför själva kopieringen. Som högskolestuderande med något 
begränsade ekonomiska resurser måste en kopieringskostnad på åtta kronor 
upplevas som ganska betungande. Vid exempelvis behov av att kopiera 125

26 Holmberg 1995 s 30f.
27 Wångmar 2003 s 219.



papper blir detta en utgift på 1000 kronor. Stads-/kommunarkiv med sådana 
taxor uppmuntrar knappast till forskning om den egna kommunens historia. De 
högskolestudenter som drabbas av höga kopieringskostnader bör undersöka 
möjligheterna att kunna få bidrag från sin egen institution eller överväga att söka 
anslag från eventuella fonder. Flertalet kommuner tar dock ut ganska modesta 
avgifter som gör att kostnaderna för kopiering kan hållas på en fullt rimlig nivå i 
samband med uppsatser på 21-40- och 41-60-poängsnivåerna.

Det är ingen nackdel att ha gjort förberedelser inför det första arkivbesöket. 
Möjligheterna till förberedelser är förstås också beroende av vilka förkunskaper 
som personen har. Den rådgivning och handledning som personalen i stads- 
/kommunarkiven kan bistå med är sannolikt förhållandevis varierande mellan 
olika kommuner. Om personalen saknar högre kompetens inom arkivvetenskap 
är det viktigt att det från uppsatshandledarens sida ges adekvat rådgivning om de 
eventuella problem som kan uppstå. Ett annat alternativ är att handledaren 
förmedlar kontakt med personer, exempelvis på ett större stads-/kommunarkiv 
där det finns personal med arkivvetenskaplig utbildning, som kan ge kvalificerad 
specialhandledning på området.

Sammanfattningsvis skall det betonas att forskning i stads-/kommunarkiv inte 
kan betraktas som komplicerad, inte minst i förhållande till annat historiskt 
källmaterial. Det finns därför ingen anledning att ha någon överdriven respekt 
inför att inleda den stads- och kommunhistoriska forskning som publikationen så 
gärna vill uppmuntra till.

Summering
Begreppet arkiv kan i vardagligt tal ha liera varierande betydelser, nämligen 
bestånd av handlingar, institution där arkivhandlingar förvaras och vårdas samt 
en lokal för förvaring av arkivhandlingar. De kommunala arkiven är en del av de 
allmänna svenska arkiven. Med allmänt arkiv avses att arkivet tillhör en 
verksamhet som ingår i den offentliga sektorn. Frånsett vissa särskilda områden 
där det förekommer sekretess, till exempel inom den kommunala socialvården, 
har allmänheten rätt att ta del av handlingarna i de allmänna arkiven, vilket är en 
del av offentlighetsprincipen. Motsatsen är enskilda arkiv, till exempel ett 
företagsarkiv. Till skillnad från de statliga arkiven, vilka alltid är underställda 
riksarkivet i fråga om tillsyn, har stads-/kommunarkiven en fristående ställning 
som innebär att respektive kommun har det yttersta ansvaret för verksamheten. 
Samtidigt är de kommunala arkiven sedan 1991 underställda regelverket i 
arkivlagstiftningen. Denna föreskriver bl.a. att allt material i arkiven skall finnas 
dokumenterat i arkivförteckningar, vilket är till stor hjälp vid forskningen. Om 
äldre material har förkommit, vilket inte är ovanligt för de landskommuner som 
fanns före år 1952, skall det framgå av arkivförteckningarna.

Utöver arkivlagen har kommunerna egna regler i form av arkivreglementen. I 
dessa dokument slås det bl.a. fast vilket organ i kommunen som har ansvaret för 
verksamheten i stads-/kommunarkivet. I de flesta fall är det kommunstyrelsen, 
men det förekommer också i ett begränsat fall att det istället är kulturnämnden 
eller kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för arkivet. Materialet i de



kommunala arkiven är i regel ordnat efter det så kallade allmänna arkivschemat, 
som tillämpas i de statliga arkiven. 1 de kommunala arkiven förvaras material 
från år 1863 och framåt. Källmaterial från tiden till och med år 1862 återfinns 
däremot i landsarkiven. Material från modem tid finns oftast tillfälligt arkiverat i 
anslutning till de kommunala förvaltningarna, men skall för den skull inte vara 
svårt att få tag i efter förmedling av personalen i arkiven. I en hel del fall har 
kommunerna information om sina arkiv på de kommunala hemsidorna på nätet. I 
vissa fall finns även arkivförteckningarna utlagda på nätet, vilket naturligtvis 
underlättar eventuella forstudier.



3. KOMMUNAL INDELNING

Till kategorin kommunala indelningsfrågor räknas i föreliggande kapitel också 
bildandet av administrativa tätorter, med andra ord städer, köpingskommuner 
och municipalsamhällen/municipalköpingar. Bildandet av en stad eller köping 
behövde emellertid inte påverka den kommunala indelningen i formell mening. 
Exempel utgör dels när en hel landskommun blev köping eller stad, dels när en 
köping fick stadsrättigheter. I dessa fall handlade det alltså bara om ett byte av 
typ av primärkommun. Om städer och köpingar bildades genom en utbrytning av 
ett begränsat geografiskt område ur en landskommun handlade det om en 
förändring av den primärkommunala indelningen. Municipalsamhällena var 
däremot inga primärkommuner och påverkade därför inte den primärkommunala 
indelningen.2*

Stadsbildningarna
Nybildningar av städer fortsatte fram till 1951. Under den kvarstående perioden 
med olika former av primärkommuner, alltså fram till och med år 1970, 
utdelades däremot inga stadsrättigheter. Mellan åren 1863 och 1951 tillkom 
sammanlagt 45 nya städer. Flertalet nybildningar ägde rum åren 1910-1920, 
samt 1940-1951. Utifrån den tidigare kommunala indelningen bildades städerna 
på tre sätt:

• Köpingskommuner blev städer.
• Hela landskommuner bildade städer.
• Städer bildades genom utbrytningar ur landskommuner.

Forskningen har redan tidigare förhållandevis väl kartlagt indelningshistorien 
och vilken folkmängd orterna hade vid den tidpunkt när stadsrättigheterna 
erhölls.* 29

2* Larsson 1913, Svensson 1962c s 297-305, Nilsson 1989, Nilsson 1992, Ivarsson 1992, An
dersson 1993, Svensson 2002 s 95-112 och Wångmar 2003 s 72ff.
29 Sundberg 1956 s 116ff och 128f, Johannesson 1978 s 122ff, Nilsson 1989 s43ff, Nilsson 1992, 

Ivarsson 1992, Andersson 1993 och Wångmar 2003 s 72ff.



Förslag till forskning
Vad som kan vara av intresse tor den framtida forskningen är att komparativt 
undersöka de beslutsprocesser som ledde fram till att en ort blev stad. Det går att 
studera hur lång tid det tog att få stadsrättigheter från den tidpunkt när frågan 
initierades första gången. Vidare måste det ske en fokusering på de statliga 
myndigheter, bl.a. länsstyrelsen och regeringen, som prövade frågan. Separata 
beskrivningar av processen finns inte sällan i stadsmonografier. De komparativa 
undersökningarna bör också innehålla samhälleliga kontexter om orternas 
ursprung, inklusive den kommunala indelningens historik, och drivkrafter för 
utvecklingen och expansionen. Var det exempelvis främst gamla handelsplatser 
vid möten mellan landsvägar eller snabbt växande stationssamhällen som blev 
städer?

Vid komparationer kan det finnas fiera motiv att välja städer som tillhörde 
samma län. För det första finns det ett rent praktiskt motiv genom att studentens 
resor till arkiv inte skall behöva bli alltför omfattande. För det andra kan det vara 
värt att undersöka om en och samma länsstyrelse hade likvärdiga handlingslinjer 
vid ansökningar om att få bilda städer. Om stadsbildningama skedde över ett mer 
begränsat tidsmässigt intervall är det självklart ingen nackdel. 1 Stockholms län 
ägde exempelvis flera stadsbildningar rum på 1940-talet. Det handlade om Solna 
år 1942, Nynäshamn år 1946 och Nacka år 1949. '" Dessa tre nybildningar skulle 
kunna vara en utgångspunkt för en jämförande studie. Jämförelser inom samma 
län av stadsbildningar med ett större tidsmässigt avstånd är också tänkbart, men 
då är snarare poängen att försöka få fram om synsättet på hur städer skulle bildas 
hade ändrats. En sådan studie är att göra jämförelser mellan två stadsbildningar i 
Norrbottens län. Boden år 1919 och Kiruna år 1948.'1 Jämförande studier mellan 
stadsbildningar i olika län kan vara ett sätt att studera om de 24 länsstyrelserna 
(exklusive överståthållarämbetet i Stockholms stad) agerade på olika sätt vid 
ansökningar om att få bilda städer. Av arbetsekonomiska skäl kan det vara 
ganska lämpligt att undersöka städer som visserligen ligger i olika län, men där 
avståndet ändå inte är så långt. Ett sådant exempel är Hässleholm i Kristianstads 
län som blev stad 1914 och Eslöv i Malmöhus län som fick stadsrättigheter år 
1911.’ Båda orterna var belägna vid södra stambanan. Ett stort antal parallellfall 
till de tre exemplen ovan kan utan större problem eftersökas i publikationerna: ’’

• Kommunernas släktträd. Sveriges kommuner 1863-1992 av Tore Ivarsson.
• Sveriges kommunindelning 1863-1993 av Per Andersson. * 31 32 *

311 Nilsson 1992 s 88ff och Ivarsson 1992 s I5ff.
31 Ivarsson 1992 s 186f.
32 Ivarsson 1992 s 76 och 86.

Ivarsson 1992 och Andersson 1993.



När det gäller möjliga teoretiska tolkningsramar ligger det ganska nära till hands 
att anlägga någon form av moderniserings- och samhällsförändringsperspektiv, 
till exempel urbaniseringsprocessen, d.v.s. tätorternas tillväxt och landsbygdens 
avfolkning. Ökningen av urbaniseringsgraden var dock inte linjär, utan varierade 
över tiden, vilket bl.a. kommer till uttryck i den urbana transitionens faser. 
Vidare fanns det tydliga skillnader mellan olika delar av Sverige.34 Stadsbildning 
kunde vara ett led i att markera någon form av lokal särart i förhållande till 
omgivningen, som ofta utgjordes av landsbygdsområden. I denna situation kan 
det vara tänkbart att använda begreppet lokal identitet som tolkningsram. 
Begreppet lokal identitet kan definieras som en anknytning till hemtrakten och 
har också en nära koppling till begreppet hembygdskänsla. Det handlar om en 
särskild förankring i en tillhörighetskänsla. Människorna känner sin omgivning 
väl och kan identifiera sig själva och den egna rollen i omgivningen på ett tydligt 
sätt.35

Källmaterialet
I fråga om metoden vid undersökningen är det viktigt att vara medveten om att 
beslutsprocessen till stor del handlade om ett samspel mellan kommunala organ 
och statliga myndigheter, där de senare hade den formella beslutanderätten. 
Kommunernas egna handlingar skall normalt sett finnas i kommunarkiven. 1 
första hand bör kommunalfullmäktiges eller kommunalstämmans protokoll i den 
aktuella köpingen eller landskommunen gås igenom. Efter år 1919 bör alla 
kommuner/orter som aspirerade på att få bli stad ha haft fullmäktige, då alla 
kommuner med mer än 1500 invånare måste infora fullmäktige. I de fall den 
blivande staden tidigare varit municipalsamhälle/municipalköping inom en 
landskommun måste protokollen från fullmäktige eller stämma i denna 
specialkommun också gås igenom. Det är möjligt att municipalsamhället var 
pådrivande i processen, medan landskommunen intog en mer skeptisk inställning 
genom att stadsbildningen skulle innebära ett stort bortfall av invånare och 
skatteintäkter.

Undersökningen av det kommunala materialet kan lämpligen inledningsvis 
ske baklänges, alltså börja med det år då beslutet om stadsrättigheter togs, vilket 
i regel innebar året fore stadsrättighetema trädde i kraft. Om en ort blev stad den 
1 januari 1940 togs beslutet alltså normalt sett av regeringen under år 1939. 
Sedan bör det gå att följa ärendet bakåt i tiden till den tidpunkt då frågan första 
gången formellt initierades på kommunal nivå. Stadshistoriska monografier eller 
andra motsvarande verk kan också vara till hjälp för att ge en första vägledning 
om tidsperspektivet for stadsbildningsprocessen. Sådana publikationer kan ge 
upplysningar om motiven till varför en ort önskade bli stad. Det kunde handla 
om att slippa betala skatt till vägdistriktet, då städerna i regel stod för sin egen

14 Nilsson 1989 s 13-28.
35 Salomonsson 1994 s I03f.



väghållning.16 Särskilt de stadshistoriska verk som är skrivna av professionella 
historiker kan vara till nytta för att få inblick i hur källmaterial kan användas i 
vetenskapliga framställningar.37

Däremot är det inte givet att alla handlingar från de statliga organen finns i de 
kommunala arkiven. 1 regel bör de finnas som inkomna handlingar, antingen i 
samband med att kommunerna skulle lämna yttranden över utredningar och 
förslag från statliga organ eller att kommunerna har fått ta del av statliga beslut 
som berör kommunen. I annat fall måste handlingarna sökas i något av de 
statliga arkiven, alltså länsstyrelsernas arkiv eller troligare landsarkiven, då 
flertalet länsstyrelser har överlämnat sina äldre handlingar till landsarkiven. I 
sista hand kan det bli nödvändigt att söka i riksarkivet, där konseljaktema med 
regeringsbesluten om stadsrättigheter är förvarade.’1 * 3 * * Som en kompletterande 
undersökning är det tänkbart att studera hur den lokala pressen beskrev ortens 
strävanden om att få bli stad. Spelade exempelvis pressen en roll för att profilera 
ortens särart i relation till omgivningen?

Inkorporeringarna
En annan företeelse med som berörde städernas kommunala indelning var 
inkorporeringarna. Med detta avses att en stad utökar sitt territorium med delar 
av eller hela landskommuner. I några få fall kunde det istället gälla köpingar. Ett 
ganska vanligt motiv till att göra sådana indelningsändringar var att städernas 
bebyggelse hade vuxit utanför städernas administrativa områden och in i en eller 
flera angränsande landskommuner. Inkorporeringar fram till omkring år 1910 har 
på ett utförligt sätt kartlagts i Yngve Larssons doktorsavhandling. Larssons 
urskiljde där också olika former av inkorporeringar. Den ovan berörda formen 
benämns förstadsinkorporeringar. Den andra huvudtypen var kolonisatoriska 
inkorporeringar, vilken avsåg de inkorporeringar som syftade till en framtida 
expansion av städernas bebyggelse. Ytterligare typer var inkorporeringar av 
geografiska och rättsliga oregelbundenheter samt förvaltningsinkorporeringar. 
Det senare innebar att hamnar och parker överfördes till städernas administrativa 
områden.’"

En beskrivning av utvecklingen i mer övergripande termer ges av Bengt 
Svensson. Genom 1919 års indelningslag tillkom ett regelverk som gjorde att 
besluten om kommunala indelningsändringar prövades enligt särskilt uppsatta 
kriterier. Den nya lagen var säkert en klart bidragande orsak till att antalet 
inkorporeringar steg och nådde en höjdpunkt under perioden 1920-1945. Mellan 
åren 1920 och 1951 skedde 189 totala eller partiella inkorporeringar mellan 
städer och landskommuner och 46 mellan köpingar och landskommuner.""

’6 Tillexempel Aspman 1974 s I45ff, Petersson 1978b s 29-37, Rydén 1981 s 181 ff och Jacobs
son 1995b s 124-131,

! Exempelvis Johansson 1974 och Larsson 1991.
3* Svensk Arkivguide 2002.
w Larsson 191.3.
J" Svensson 1962c s 297-305.



Annan forskning på området har gjorts av Erik Schalling, Fritz Kaijser och Rune 
Bokholm. I samtliga fall galler det framförallt innehållet i den kommunala 
indelningslagen. Bokholm menade att denna lagstiftning i praktiken gynnade 
städerna på landskommunernas bekostnad, även om den formellt var neutralt 
utformad.41 42 43

Vidare har Lars Nilsson behandlat de indelningsändringar som har berört 
städerna och de övriga administrativa tätorterna mellan 1860 och 1970. Syftet 
har främst varit att undersöka de ändringar av folkmängden som har skett till 
följd av indelningsändringama.4 Nilssons publikation från år 1992 innehåller en 
komplett förteckning över vilka inkorporeringsårenden som städerna, köpingarna 
och municipalsamhällena har berörts av. Vissa av förändringarna var delar i 
storkommunreformen år 1952 och tidiga sammanläggningar inom ramen för 
kommunblocksreformen.4, Lars Nilssons redovisning är ett gångbart alternativ 
till den något mer svårtillgängliga befolkningsstatistiken vid studier av städernas 
inkorporeringar. Det skall också påpekas att inkorporeringsärendena har tagits 
upp i olika stadshistoriska publikationer. En ganska vanlig tendens har varit att 
inkorporeringarna främst skildras ur stadens perspektiv, vilket ter sig logiskt. 
Däremot har alltså den berörda landskommunens synpunkter på frågan ofta fått 
något mindre utrymme i framställningarna.44

Förslag till forskning
En komparativ undersökning av några olika städers inkorporeringsårenden kan 
ha Rune Bokholms påstående, om att 1919 års indelningslag gynnade städerna 
på landskommunernas bekostnad, som utgångspunkt. Går det att verifiera denna 
hypotes genom lokala undersökningar? För att bredda en sådan undersökning går 
det att studera de inkorporeringar som ägde rum före indelningslagen trädde i 
kraft år 1920, vilket i så fall måste beaktas vid valet av städer som skall ingå i 
studien. För att underlätta arkivbesöken kan det vara motiverat, att om möjligt, 
undersöka städer som ligger förhållandevis nära varandra. Utifrån den tidigare 
forskningens inriktning finns det alltså goda motiv till att landskommunernas 
åsikter i frågan ges tillräckligt utrymme vid eventuell ny forskning. I de relativt 
få fall där städerna motsatte sig inkorporeringarna är det av intresse att kartlägga 
motiven till varför städerna intog dessa ståndpunkter. Frågan är också om det 
förekom några inkorporeringar som drevs igenom av de statliga myndigheterna 
på egen hand, där varken staden eller landskommunen hade tagit något initiativ 
och inte heller senare godkänt åtgärden.

41 SFS 1919:293, Schalling 1944 s 103ff, Kaijser 1959 s 86-97 och Bokholm 1995 s 162ff.
42 Nilsson 1989 s 89-105 och Nilsson 1992 s 88-153.
43 Nilsson 1992 s 88-153.
44 f ill exempel Wallnér 1967 s 225f, Myrdal 1972 s 283-290, Petersson 1978a s 19, Petersson 

1978b s 30, Offerlind 1978 s 72ff, 92ffoch 105ff, Rydén 1981 s 191 ff, Torbrand 1981 s 12, Back 
1989 s 115 och Larsson 1991 s 372-377.



Teoretiska aspekter på urbaniseringsprocessen kan med fördel användas som en 
tolkningsram.45 Med tanke på att indelningslagen gjorde det möjligt att 
tvångsmässigt slå samman kommuner, vilket kom till användning vid vissa 
inkorporeringar, kan det också vara aktuellt att använda statsvetaren Jon Pierres 
modell med fyra parametrar som beskriver utvecklingen av den kommunala 
självstyrelsen. Det gäller i synnerhet parametrarna: legal status och politisk 
kapacitet. Den legala statusen syftar främst på kommunens offentlig-rättsliga 
ställning, medan den politiska kapaciteten avser kommunernas förmåga att styra 
den lokala samhällsutvecklingen.46 Vidare kan det vara aktuellt att anlägga ett 
konflikt- och konsensusperspektiv på frågan, vilket syftar på relationen mellan 
städerna och landskommunerna vid besluten om inkorporeringar.47 Det kan 
delvis sägas anknyta till Bokholms uppgifter. En frågeställning med anknytning 
därtill kan vara vilka eventuella eftergifter som städerna fick göra för att uppnå 
konsensus med landskommunerna vid dessa beslut?

Källmaterialet
Sökningarna i det kommunala arkivmaterialet har likheter med vad som gäller i 
fråga om stadsbildningama. Den viktigaste skillnaden är att det nu handlar om en 
process med tre inblandade parter, statsmakten, staden och landskommunen. 
Statsmakten kan sedan delas upp i liera grupper, länsstyrelsen, kammarkollegiet 
och regeringen. Materialet skall först eftersökas i stads-/kommunarkiv. På 
samma sätt som vid bildandet av städer kan studien göras baklänges med början 
året före inkorporeringen trädde i kraft och sedan följas frågan bakåt till dess 
initiering. Vid undersökningen är det betydelsefullt att försöka fastställa om det 
var staden eller landskommunen som tog det första initiativet i frågan. Det kan 
på ganska goda grunder antas att det i allmänhet var staden som var pådrivande i 
processen. Vid genomgången av arkivmaterialet är det betydelsefullt att även 
landskommunens stämmo- eller fullmäktigeprotokoll och andra handlingar ägnas 
lika stor uppmärksamhet som i fråga om städernas arkivmaterial. Det som i vissa 
fall kan försvåra arbetet är att landskommunerna inte alltid har varit lika noga 
som städerna med att arkivera handlingar som inte direkt har medtagits i 
protokollen, utan har främst haft karaktären av protokollsbilagor. Studier av 
inkorporeringsårenden kan omfatta relativt långa tidsperioder, dels därför att 
beslutsprocessen i fråga om ett ärende kunde pågå under lång tid, dels att flera 
inkorporeringar kunde göras efter varandra. Konkreta exempel på städer som har 
berörts av inkorporeringsårenden behöver egentligen inte ges, då en majoritet av 
de svenska städerna har varit berörda av sådana indelningsändringar.45 För de 44 * * * *

44 Nitsson 1989 s 13-28.
46 Pierre 1994 s 19f.
47 Till exempel Stjemquist 1993 s 126.
48 Nilsson 1992 s 88-153. Två exempel på kommunala handlingar som berör inkorporeringar av

hela köpingskommuner respektive landskommuner är protokoll från Malmö stadsfullmäktige 
1911-09-08, § 157, och 1912-06-14, § 1.35, (Limhamns köping), samt protokoll från Lunds stads
fullmäktige 1940-02-16, ÿ 56 (Lunds landskommun).



statliga organens handlingar gäller samma sak som vid stadsbildningama. Om de 
inte finns som inkomna handlingar bland kommunens material får de sökas i de 
statliga arkiven, i sista hand i riksarkivets konseljakter. En lite svårare källkritisk 
avvägning uppstår om det statliga materialet endast refereras i de kommunala 
handlingarna. I denna situation bör det dock övervägas att gå igenom de statliga 
källorna i landsarkiven eller riksarkivet.

Köpingskommunerna
Antalet köpingskommuner ökade kraftigare än antalet städer under perioden efter 
år 1863. Dessutom pågick nybildandet av köpingar under nästan 10 år längre än 
stadsbildningama. Den sista köpingskommunen tillkom 1959. Mellan 1863 och 
1959 ökade antalet köpingskommuner från 7 till 96. Köpingskommunerna 
bildades antingen som utbrytningar av tätortsområden ur landskommuner eller av 
hela landskommuner. Många av de nya köpingskommunerna hade tidigare varit 
municipalsamhällen. Utvecklingen från municipalsamhälle via köpingskommun 
till stad var inte ovanlig. Under perioden 1863-1952 försvann köpingar på tre 
olika sätt:

• Köpingar blev städer.
• Köpingar inkorporerades med städer.
• Köpingar slogs samman med landskommuner vid storkommunreformen 

1952, varvid den nya enheten fick status som landskommun.

Utöver köpingskommunerna fanns det köpingar som inte var egna kommuner. 
Dessa kom senare i princip att jämställas med municipalsamhällena.40

Förslag till forskning
Genom att monografier endast har behandlat en köpingsbildning kan det vara 
lämpligt att göra jämförande studier av flera olika köpingsbildningar. Vid 
undersökningarna är det viktigt att väga in alla berörda parter. Moderkommunen 
och de statliga organen är här givna parter. Vidare var det inte alldeles sällsynt 
att tätorten hade blivit municipalsamhälle vid tiden för ansökan att få bli 
köpingskommun. Det är vidare fullt tänkbart att municipalsamhällets betydelse i 
processen varierade beroende på om det skulle ske en mer begränsad utbrytning 49

49 Rosman 1904, Sundberg 1956 s 127f, Nilsson 1989 s 50ff, Nilsson 1992, Ivarsson 1992, Anders
son 1993 och Wångmar 2003 s 72ff. Efter år 1959 skedde dock år 1962 en sammanslagning mellan 
en köpingskommun, Kopparberg, och en landskommun, Ljusnarsberg, där den nya kommunen fick 
status som köping, men namn efter landskommunen.



ur landskommunen, där endast municipalsamhället bildade en köpingskommun, 
eller om hela den aktuella landskommunen skulle ombildas till en köping. 
Municipalsamhället spelade troligen en viktigare roll i det första fallet. De 
komparativa studierna kan i vissa fall göras bara genom att besöka ett enda 
kommunalt arkiv. Uppgifterna om tätortens administrativa status skall beaktas 
vid valet av undersökningsobjekt. Denna typ av uppgifter kan utan några större 
svårigheter tas fram med hjälp av den forskning som har redovisats ovan, vilket 
också utvecklas nedan vid beskrivningen av källmaterialet.

Tolkningsramar
Lämpliga tolkningsramar är desamma som i fråga om stadsbildningama, alltså 
modernisering och samhällsförändringar, med urbaniseringen i centrum.'0 Vidare 
kan den lokala identiteten vara en annan gångbar utgångspunkt. Att först bli 
municipalsamhälle och sedan köpingskommun kunde vara ett första viktigt steg i 
processen att bygga upp en lokal särart med moderna förtecken i förhållande till 
den ofta mer traditionellt inriktade angränsande landsbygden. Ambitionerna att 
bli köpingskommun kunde med andra ord vara en del i ett mer långsiktigt lokalt 
moderniseringsprojekt.'1

Källmaterialet
Eftersom många av de blivande köpingskommunerna var municipalsamhällen 
måste undersökningen av källmaterialet omfatta både landskommunen och 
municipalsamhället. Det finns inte några stora skillnader i förhållande till vad 
som har angivits ovan i fråga om stadsbildningama. Då köpingskommunerna 
formellt bildades ur landskommuner finns det en viss risk för att de statliga 
organens handlingar inte finns arkiverade i stads-/kommunarkiven, utan får 
sökas i de statliga arkiven. Köpingskommunerna var dock inte jämnt fördelade 
över landet. I vissa län såsom Uppsala, Gotland, Blekinge, Halland, Göteborgs 
och Bohus samt Norrbotten fanns det bara enstaka, medan andra län, exempelvis 
Kronoberg, Kristianstad, Malmöhus och Vännland, i gengäld efterhand fick ett 
flertal. Möjligheterna till jämförande studier inom ett län är mot bakgrund av 
detta skiftande. 1 vissa fall finns det alltså till och med möjlighet att söka material 
i samma stads-/kommunarkiv. Exempel på sådana kommuner är Vaggeryd i 
Jönköpings län, Lessebo och Uppvidinge i Kronobergs län, Hultsfred i Kalmar 
län, Kävlinge i Skåne län, Mark i Västra Götalands län och Bollnäs i Gävleborgs 
län.50 * 52

50 Nilsson 1989 s 13-28.
sl Johansson 1999 s 116f och Andersson 1999 s 118-130.

Nilsson 1992, Ivarsson 1992 och Andersson 1993. Lokala studier av köpingsbildningar har 
bl.a. gjorts av Jacobsson 1995b s 124ffoch Rydén 1972 s 341 ff.



Municipalsamhällena
Antalet municipalsamhällen var som högst under 1940-talet. Ökningen hade på 
allvar tagit fart redan omkring år 1900. Nybildningen upphörde redan 1949 och 
under 1950-talet skedde en snabb minskning. Många av de municipalsamhällen 
som tillkom under början av 1900-talet blev senare köpingar och/eller städer. I 
ännu högre grad än i fråga om köpingskommunerna handlade det om en ganska 
ojämn fördelning över landet. Många municipalsamhällen tillkom i Stockholms, 
Kristianstads. Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Västerbottens län. Allra 
vanligast var det i de båda sistnämnda länen. I Uppsala, Gotlands, Blekinge, 
Hallands och Gävleborgs län var det däremot mycket få orter som gjordes till 
municipalsamhällen. '

Historikern Patrie Svensson har forskat specifikt om municipalsamhällena. 
Han har kommit fram till att det framförallt var tre typer av orter som fick status 
som municipalsamhällen:

• Jämvägssamhällen.
• Förorter.
• Fiskelägen.

Den förstnämnda kategorin var vanligast. De samhällsförändringar som, enligt 
Svensson, var de viktigaste drivkrafterna för tillkomsten av municipalsamhällena 
var industrialiseringen och utbyggnaden av järnvägsnätet. Det finns ett samband 
mellan vilka typer av orter som blev municipalsamhällen och vilka län som fick 
många samhällen. Det är till exempel inte så svårt att se en koppling mellan 
fiskelägen och Göteborgs och Bohus län.* 54 55 Mot bakgrund av Patrie Svenssons 
forskning ligger det nära till hands att använda urbaniseringsprocessen som en 
viktig tolkningsram vid studier av municipalsamhällen.^

Förslag till forskning
Jämförande studier underlättas betydligt av att vissa län innehöll ett stort antal 
municipalsamhällen. Genom att besöka ett enda stads-/kommunarkiv kan i några 
fall tio municipalsamhällen undersökas. De kommunala handlingar som blir 
aktuella att studera är protokoll och andra dokument från moderkommunens 
kommunalstämma eller fullmäktige. I vissa fall bildades municipalsamhällen 
som var belägna i mer än en landskommun. Då måste alla de inblandade

5-1 Årsbok for Sveriges kommuner 1918-1970, Sundberg 1956 s 124ff, Nilsson 1989 s 53-60, 
Nilsson 1992 och Andersson 1993.

54 Svensson 2002 s 95-112.
55 Nilsson 1989 s 13-28.



landskommunernas handlingar undersökas. Det kan innebära besök i flera stads- 
/kommunarkiv. Av särskilt intresse är att undersöka vilka aktörer som var 
pådrivande. Det får anses troligt att politiker och andra personer som var bosatta 
i den aktuella tätorten drev på for att tillgodose tätortens speciella behov på ett 
bättre sätt än vad landskommunen var beredd att göra. För att ge en bakgrund till 
municipalbildningen kan det vara aktuellt att studera om det hade funnits 
politiska motsättningar mellan förtroendevalda från tätorten och de politiker som 
var bosatta i övriga delar av landskommunen, vilka i många fall utgjordes av ren 
landsbygd. Det handlar om att eventuellt kunna verifiera politiska motsättningar 
på geografisk grund som orsak till bildandet av nya municipalsamhällen fram till 
år 1949.

Till skillnad från städer och köpingskommuner som med mycket få undantag 
bestod fram till det enhetliga kommunbegreppets införande 1971 upplöstes 
nästan samtliga municipalsamhällen och municipalköpingar under 1950-talet och 
början av 1960-talet. Undersökningarna av municipalsamhällena kan därför med 
fördel också omfatta upplösningen av dessa. Av särskild vikt blir att försöka 
dokumentera på vems initiativ detta skedde. Var det municipalsamhällets egna 
organ som såg sig överflödiga därför att landskommunen hade fått bättre resurser 
att tillvarata tätortens behov eller var det moderkommunen som ville bli av med 
den dubbla organisation som municipalsamhällena trots allt innebar? Vilken roll 
spelade de statliga organen, framförallt länsstyrelserna?

Tolkningsramar
De tolkningsramar som är tänkbara är i huvudsak samma som vid stads- och 
köpingsbildningarna. Det handlar om modernisering och samhällsförändringar, 
där framförallt urbaniseringsprocessen står i centrum.M’ Vidare kan den lokala 
identiteten vara en utgångspunkt. Att bli municipalsamhälle kunde vara ett första 
steg mot att på allvar börja bygga upp en lokal särart med moderna förtecken i 
förhållande till landsbygden. Ambitionen att bli municipalsamhälle kunde vara 
en del i ett mer långsiktigt lokalt moderniseringsprojekt, där slutmålet var en 
stadsbildning;

Källmaterialet
Vid eftersökningen av källmaterialet är det viktigt att vara medveten om att 
municipalsamhället inte var någon primärkommun. Det finns därför en risk för 
att materialet inte är lika väl bevarat som för primärkommunerna. Möjligheterna 
att arkiveringen har varit bra bör dock öka om municipalsamhället senare blev 
köpingskommun eller rent av fick stadsrättigheter. I fråga om källmaterialets 
tillgänglighet finns det ett flertal kommunala arkiv där det inte förvaras material 
från något municipalsamhälle. Bland de svenska stads-/kommunarkiv som 
förvarar material från förhållandevis många municipalsamhällen finns Huddinge * 57

“ Nilsson 1989 s 13-28.
57 Johansson 1999 s 1 löfoch Andersson 1999 s 118-130.



i Stockholms län, Simrishamn i Skåne län, Göteborg, Omst, Sotenäs, Tjörn och 
Öckerö i Västra Götalands län, samt Skellefteå och Umeå i Västerbottens län. I 
dessa fall finns det alltså mycket goda möjligheter till omfattande komparativa 
studier bara genom att besöka ett enda kommunalt arkiv, vilket särskilt borde 
utnyttjas för personer som bedriver studier vid universiteten i Göteborg och 
Umeå.58 59

Landskommunerna
Förändringar av den kommunala indelningen med enbart landskommuner 
inblandade skedde i relativt begränsad utsträckning mellan åren 1863 och 1951. 
Genom delningar tillkom 54 nya landskommuner, av vilka flertalet skedde före 
1920 och den sista år 1931. Det handlade främst om två av typer av kommuner, 
dels ö- och kustkommuner, dels kommuner i glesbygd, främst belägna i landets 
nordliga delar. Nybildningarna av landskommuner var till stor del koncentrerade 
till vissa län som Blekinge, Göteborg och Bohus, Jämtland, Västerbotten och 
Norrbotten. En del av de ursprungliga kommunerna var mycket stora både till 
folkmängden och arealen. Sammanläggningar mellan enbart landskommuner 
skedde endast i elva fall under samma tidsperiod. Merparten av dessa ägde rum 
under den senare delen av perioden, alltså under 1930- och 1940-talen. De flesta 
av de nya kommunerna fick i denna situation ett dubbelnamn bestående av de 
gamla kommunernas namn, exempelvis när Gåsinge och Dillnäs landskommuner 
i Södermanlands län gick samman blev namnet Gåsinge - Dillnäs. Samgåendet 
verkar sålunda ha ägt mm på någorlunda jämna villkor i något som närmast kan 
liknas vid en sammansmältning.54

Förslag till forskning
De lokala undersökningarna får antingen riktas in på kommundelningar eller 
sammanslagningar av kommuner. I det förstnämnda fallet finns det betydligt 
större förutsättningar för jämförande studier, även om möjligheterna sålunda 
varierar ganska starkt mellan olika delar av landet. Eftersom det handlar om 
förändringar av indelningen som inte har skett som en del av en nationell process 
är det betydelsefullt att försöka klarlägga och analysera de bakomliggande lokala 
orsakerna till indelningsändringarna. Dämtöver skall det också göras ordentliga 
empiriska undersökningar av beslutsprocesserna. Tre tänkbara orsaker till att 
delningar av kommuner kom till stånd är:

58 Nilsson 1992, Ivarsson 1992, Andersson 1993 och Svensk Arkivguide 2002. Bildandet av muni- 
cipalsamhällen behandlas i olika lokala monografier såsom Rydén 1972 s 336ff, Rydén 1981 s 
174ff och Jacobsson 1995a s 115f.

59 Årsbok för Sveriges kommuner 1918-1951, Kaijser 1959 s 86-97, Ivarsson 1992, Andersson 
1993 och Wångmar 2003 s 72f.



• Att kommunerna var stora till arealen, vilket medförde att det blev långa 
geografiska avstånd vid resor till olika former av kommunal service.

• Att det fanns djupgående motsättningar mellan två relativt jämnstora tätorter 
som gjorde att det uppstod blockeringar i kommunalpolitiken.

• Att det förekom starkt divergerande partipolitiska strukturer i olika delar av 
kommunen.

Orsakerna berörs även vid behandlingen av lämpliga tolkningsramar nedan. I 
fråga om sammanläggningar av kommuner finns det inte minst två tänkbara 
orsaker till att sådana kom till stånd. För det första handlar det om att en av 
kommunerna eller båda kommunerna hade ett lågt invånarantal och kanske även 
en mindre god ekonomisk ställning. För det andra kan det ha handlat om att det 
fanns en tätort som var belägen på båda sidor om gränsen mellan de båda 
kommunerna. Ett samgående mellan kommunerna skulle då bli en bättre lösning 
än att bilda ett municipalsamhälle.

Att undersöka sammanläggningar som diskuterades, men som aldrig kom till 
stånd, är däremot betydligt svårare att göra. Problemet ligger i att veta vilka 
kommuner det gäller. Om det har lämnats in ansökningar till kammarkollegiet 
kan dessa dock sökas i kollegiets arkiv i Stockholm.

Tolkningsramar
Vid delningar av landskommuner kan begreppet decentralisering vara en möjlig 
tolkningsram. Det handlar både om att sprida politisk makt till fler enheter och 
att dela upp den kommunala verksamheten på fler geografiska enheter så att 
kommuninvånarnas genomsnittliga avstånd till den kommunala servicen blev 
kortare/’11 Decentraliseringsperspektivet kan vara till nytta för att analysera den 
argumentering och motivering som rimligen föregick beslutet om att dela 
kommunen. En annan möjlig infallsvinkel är att använda sig av den variant av 
den lokala identiteten som särskilt behandlas av etnologen Anna Birgitta Roth. 
Hon lyfte fram motsättningar mellan grupper av personer som var bosatta i olika 
delar av samma socken och mellan personer som bodde i två grannsocknar/’1 Det 
är vidare tänkbart att använda konflikt och konsensus som analysredskap, vilket i 
så fall bör fokuseras på situationen inom kommunen innan delningen kom till 
stånd/' Var delningen i viss mån ett resultat av återkommande konflikter på 
geografisk grund inom kommunens politiska organ? Tolkningsramar som kan bli 
aktuella vid sammanläggningar av kommuner är motsatsen till decentralisering, 
d.v.s. centralisering. Därmed avses en koncentration eller samling av politiskt 
inflytande och service till färre aktörer och enheter. Att flytta meparten av den 
kommunala servicen till en centralort inom kommunen kan ses som ett tydligt 
exempel på en centraliseringsprocess.6’ Frivilliga sammanläggn ngar kan ses 60 61 * *

60 Norrlid 1983 s 5ff, Bladh 1987 s 12ffoch Petersson och Söderlind 1993 s 47
61 Roth 1969 s 192-207.
f’2 Stjernquist 1993 sill.

Olander 1983 s 248ff och Petersson och Söderlind 1993 s 47.



som uttryck för konsensus och i viss mån harmoniserade lokala identiteter. De 
ovan berörda tolkningsramarna skulle alltså kunna vara aktuella.

Källmaterialet
De metodmässiga aspekterna på delningar och sammanläggningar av enbart 
landskommuner handlar främst om en genomgång av aktuella handlingar i form 
av protokoll och eventuella utredningar i stads-/kommunarkiv. Beslut om sådana 
indelningsändringar måste alltid ha fattats i kommunens högsta beslutande 
organ, med andra ord kommunalstämma eller kommunalfullmäktige. Om en 
delning ägde rum år 1925 får det anses troligt att det avgörande beslutet togs i 
den odelade kommunen under början av år 1924 eller under 1923. Sökningen i 
arkivet inleds då med protokollen från år 1924. Sedan bör ärendet följas bakåt i 
tiden tills det initierades första gången i kommunen. Vid sammanläggningar av 
landskommuner gäller det naturligtvis att följa ärendet i båda de inblandade 
kommunerna bakåt i tiden till den tidpunkt när frågan kom upp för allra första 
gången.

Vid beslut om delningar är det som tidigare nämnts mycket betydelsefullt att 
undersöka eventuell geografiskt betingad oenighet inom de politiska organen 
under processens gång. Genom att delningarna av landskommuner i viss mån var 
koncentrerade till samma län finns det goda möjligheter till komparativa studier. 
I några fall räcker det med besök i ett enda stads-/kommunarkiv får att fa 
material till flera olika kommundelningar. Exempel på sådana kommunala arkiv 
är Karlskrona i Blekinge län, Sotenäs och Tjörn i Västra Götalands län, 
Skellefteå och Umeå i Västerbottens län samt Pajala och Piteå i Norrbottens län. 
De få sammanläggningarna av landskommuner var däremot inte koncentrerade 
på samma sätt. Det finns två kommunarkiv som ligger på kort avstånd och som 
skall innehålla var sitt exempel på sammanslagna landskommuner. Det handlar 
om Gnesta och Trosa kommuner i Södermanlands län. Andra arkiv som skall 
innehålla källmaterial om sammanläggningar av landskommuner är Uppvidinge i 
Kronobergs län, Simrishamn i Skåne län, Mark i Västra Götalands län samt 
Köping i Västmanlands län.1’4

De statliga myndigheternas material finns förhoppningsvis i de kommunala 
arkiven som inkomna handlingar. Om så inte är fallet återfinns de i de statliga 
arkiven. Efter år 1919 har alla indelningsbeslut behandlats av regeringen och 
skall därför finnas arkiverade i riksarkivet. Vid sökning av material i riksarkivet 
är det en fördel av känna till datum för det formella indelningsbeslutet, då 
regeringsbesluten är arkiverade i konseljakter som är ordnade utifrån det datum 
beslutet togs. Vidare finns visst material i kammarkollegiets arkiv. Det handlar 
främst om kollegiets egna yttranden i indelningsärenden.64 65

64 Ivarsson 1992, Andersson 1993 och Svensk Arkivguide 2002.
65 Svensk Arkivguide 2002.



Storkommunreformen 1952
Alla hittills berörda kommunala indelningsändringar skedde utan att det fanns 
något nationellt principbeslut om landsomfattande förändringar. De får främst 
ses som lokalt initierade händelser, även om det också förekom att förändringar 
skedde på statligt initiativ. Det var först genom storkommunreformen som 
genomfördes år 1952 som det blev indelningsändringar som hade karaktären av 
implementering av ett principbeslut på central nivå. Riksdagen beslöt nämligen 
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 sina grannkommuner. Undantag 
kunde också övervägas om samgåendet på annat sätt skulle kunna medföra 
betydande nackdelar for kommunen. Det övergripande syftet med reformen kan 
sägas ha varit att kommunerna på ett betydligt mer aktivt sätt skulle kunna 
medverka i utbyggnaden av välfärdsstaten på lokal nivå. Reformen berörde 
framförallt landskommunerna och medförde att antalet kommuner reducerades 
från 2498 till 1037. De statliga myndigheter som ansvarade for det lokala 
genomförandet var länsstyrelserna, kammarkollegiet och inrikesdepartementet.66 
Ur stads- och kommunhistorisk forskningssynpunkt är det lokala genomförandet 
av betydande intresse. Av de kommuner som berördes av reformen var det 39 
procent som inte godtog den indelning som regeringen slutligen fastställde. 
Huvuddelen av dessa kunde visserligen acceptera att gå samman med andra 
kommuner, men inte just de som regeringen föreskrev. Generellt sett önskade 
kommunerna förhållandevis begränsade kommunsammanläggningar. Inte sällan 
framfördes geografiska argument, exempelvis långa avstånd och dålig standard 
på vägarna, mot ett indelningsalternativ.67 *

Förslag till forskning
Ett sätt att göra lokala undersökningar är att studera reformens genomförande 
inom det område som idag utgör en kommun. I denna situation begränsas 
arkivundersökningen oftast till bara ett kommunalt arkiv. Vidare skulle det vara 
tänkbart att studera det lokala genomförandet inom ett härad (geografiskt område 
som var indelningsenhet för domstolar och vägväsende), till exempel Bara härad 
i dåvarande Malmöhus län. Den häradsindelning som gällde på 1940-talet finns 
tydligt redovisad i Årsbok för Sveriges kommuner.67 Undersökningar av härader 
medför oftast att det måste göras besök i flera olika stads-/kommunarkiv. Utöver 
kommunernas rent formella ställningstaganden till olika indelningsalternativ bör 
det särskilt fokuseras på två företeelser, dels argumenteringen för eller emot 
olika förslag till indelning, dels konflikter inom kommunens beslutande organ. I

66 Hansson 1951, Wallin 1966 s 11-18, Hermansson 1993 s I87ff, Nilsson, Aronsson och Ström
berg 2002 s 5-11, Ekström von Essen 2003, Hanes 2003 och Wångmar 2003.

67 Karlsson 1992 s 19-48, Johansson 2002 s 121-143, Pettersson 2002 s 151-173, Wångmar 2002 s 
55-75 och Wångmar 2003.

M Till exempel Årsbok for Sveriges kommuner I 946.



det sistnämnda fallet bör det också fastställas om eventuella konflikter hade 
partipolitiska eller geografiska utgångspunkter. Att undersöka konflikter är dock 
inte helt enkelt i de kommuner som enbart hade kommunalstämma där samtliga 
röstberättigade kommuninvånare hade rätt att delta. I sådana fall kan det istället 
bli aktuellt att undersöka hur många personer som deltog i stämmorna och 
relatera detta till hur stort deltagandet normalt sett var på kommunalstämmorna 
på 1940-talet. Upplevdes den nya kommunala indelningen som en så viktig fråga 
att uppslutningen på kommunalstämman var avsevärt högre än vad som annars 
var vanligt? Frågan anknyter till temat om kommunalstämmornas funktion efter 
det fulla demokratiska genombrottet på kommunal nivå år 1919, vilket behandlas 
senare i denna publikation.6<>

Tolkningsramar
De tolkningsramar som kan komma till användning vid undersökningar av 
storkommunreformens lokala genomförande skiljer sig inte särskilt mycket från 
vad som tidigare anförts i kapitlet: centralisering, centrum och periferi, konflikt 
och konsensus samt lokal identitet. Centrum och periferi utgår från att samhällets 
utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan en 
centralpunkt och omkringliggande områden. Centralortsteorin är en tillämpning 
av denna analysmodell. Vid studier av det lokala genomförande kan kommunens 
tilltänkta huvudort ses som centrum, medan de delar av kommunen (tidigare 
självständiga kommuner) som var belägna allra längst från huvudorten utgjorde 
periferin.7(1

Källmaterialet
Vid lokala studier av storkommunreformen blir det först aktuellt att titta på 
protokoll och andra handlingar från som längst åren 1945-1950. Den nya 
indelningen var av sådan dignitet att det i princip alltid var kommunens högsta 
beslutande organ, alltså fullmäktige eller stämma, som fattade besluten om 
kommunernas yttranden. En del kommuner fick avge yttranden vid ett flertal 
tillfällen, till de tre inblandade statliga organen: länsstyrelsen, kammarkollegiet 
och inrikesdepartementet. Vidare fanns det kommuner som aldrig behövde yttra 
sig, då de inte alls skulle beröras av reformen. För vissa kommuner började 
processen redan på hösten 1945. En dryg fjärdedel av alla kommuner gavs då 
möjlighet att lämna ett principiellt yttrande över den statliga utredning som hade 
lagt förslag på en landsomfattande kommunreform. En del av dessa kommuner 
gjorde också konkreta uttalanden om hur de såg på den lokala indelningen för 
eget vidkommande, vilket dock egentligen inte var avsikten med yttrandena. 
Kommunerna lämnade sina allra sista svar till inrikesdepartementet på nya 
kompletterande förslag till indelning på våren 1950. Som längst kan det därför 
vara aktuellt att gå igenom protokoll och andra handlingar under tiden från 69 70

69 Sidan 77ff i denna bok.
70 Wångmar 2003 s 37f, 45ff och 51 ff.



September 1945 till mars 1950. I flertalet fall bör det firmas mest material från 
åren 1947 och 1948. Om undersökningen också skall omfatta förberedelsearbetet 
inför reformens ikraftträdande blir även åren 1950-1951 aktuella. Då är det 
främst handlingarna från de nya blivande storkommunerna som skall gås 
igenom.71 Syftet kan vara att se hur sammanfogningsprocessen fungerade. Kunde 
till exempel besluten om organisation, skatt samt val av styrelser och nämnder 
fattas i konsensus eller uppstod det konflikter som hade geografiska grunder, där 
de olika delarna strävade åt olika håll?

Källmaterialet från de statliga organen finns sannolikt bara till en begränsad 
del i stads-/kommunarkiven. Det som bör finnas i de kommunala arkiven är 
länsstyrelsernas förslag. Nya förslag från kammarkollegiet och departementet 
finns i allmänhet refererade i de kommunala handlingarna. De definitiva besluten 
om den nya indelningen finns redovisade både i Svensk Författningssamling 
1949-1950 och Årsbok för Sveriges kommuner år 1951.72 Det övriga statliga 
materialet far däremot sökas i landsarkiven och riksarkivet. I riksarkivet gäller 
det konseljakter från inrikesdepartementet som i regel ger kompletta uppgifter 
från respektive län. I något enstaka fall kan det också bli aktuellt att undersöka 
källmaterial som finns förvarat i kammarkollegiets arkiv. Med få undantag skall 
dock kollegiets material i kommunala indelningsfrågor även finns i form av 
kopior i riksarkivet.7’

Mellan indelningsreformerna 1952-1962
De fåtaliga sammanläggningar som förekom efter storkommunreformen år 1952 
och före principbeslutet om kommunblocksreformen år 1962 skedde åtminstone 
till allra största delen formellt på frivillig väg, även om den kommunala 
indelningslagen gav möjlighet att göra sammanläggningar med tvång om vissa 
bestämda kriterier var uppfyllda. En del av sammanläggningarna under denna 
mellanperiod var mellan städer/köpingar och landskommuner.

Förslag till forskning
En övergripande frågeställning som ligger nära till hands är varför de enskilda 
sammanläggningarna kom till stånd så kort lid efter det att en stor reform ägt 
rum? Berodde sammanläggningarna på påtryckningar från de statliga organen, 
särskilt länsstyrelserna?74 Frågan är om dessa sammanläggningar beslutades i 
intern konsensus i kommunerna eller om det fanns parti- eller blockpolitiska 
motsättningar, där socialdemokratiska politiker var mest angelägna om att göra 
sammanläggningar. Inför principbeslutet om kommunblocksreformen uppgav 
den statliga kommitté som utredde frågan att omkring 200 kommuner hade vissa

71 Wängmar 2003.
72 Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 212-225.
" Wångmar 2003 s 266ff.
74 Till exempel Kaijser 1959 s I03ff och protokoll Ramdala kommunalfullmäktige 1960-02-22, §§ 

23-25, och 1962-02-22, § 7.



planer på att genomfora frivilliga kommunsammanläggningar.7' Med tanke på att 
sammanläggningarna gick trögt under 1960-talet, detta trots principbeslutet om 
kommunblocksreformen år 1962, kan siffran 200 kommuner te sig något hög. En 
undersökning av frivilliga sammanläggningar under andra halvan av 1950-talet 
och början av 1960-talet kan även innefatta studier av sammanläggningar som 
var på diskussionsstadiet under denna tidsperiod, men som då inte realiserades. 
Hur konkreta var egentligen planerna på samgående, vilka orsaker låg bakom 
dessa och går det att fa fram tänkbara förklaringar till varför diskussionerna inte 
ledde till något samgående?

Tolkningsramar
1 fråga om lämpliga tolkningsramar för de frivilliga sammanläggningarna kan 
maktbegreppet bli aktuellt.* 76 77’ Förekom det påtryckningar från statliga organ, 
främst länsstyrelserna, mot kommunerna? Vidare bör Jon Pierres modell för 
utvecklingen av den kommunala självstyrelsen kunna vara fruktbar. Det gäller 
fyra parametrar: 77

• Legal status.
• Generell kompetens.
• Administrativ och ekonomisk kapacitet.
• Politisk kapacitet.

I synnerhet de båda senare borde kunna vara bra analysredskap. Brister i 
administrativ, ekonomisk och politisk kapacitet bör rimligen kunna vara goda 
motiv till att göra kommunsammanläggningar. Samgåendet kunde ske utifrån en 
insikt hos den aktuella kommunen eller genom påpekanden och påtryckningar 
från de statliga organen. Det är också fullt tänkbart att anknyta den politiska 
kapaciteten till moderniserings- och forändringsprocessen i samhället, där 
urbaniseringen var en viktig del.78 Det handlade till exempel om att kommunen 
inte med egna beslut kunde bryta trenden med en konstant minskning av 
folkmängden. Denna utveckling kunde inte minst hänga samman med ett 
ensidigt näringsliv.

7' SOU 1961:9 s 237.
76 Petersson 1987 s 17 och Petersson 1991 s 6foch 28f.
77 Pierre 1994 s 19f.
78 Nilsson 1989 s 13-28.



Källmaterialet
Källmaterialet i de kommunala arkiven bör inte vara särskilt komplicerat att 
hitta. Materialet från denna typ av kommunsammanläggningar återfinns i stads- 
/kommunarkiven i Haninge, Östhammar, Linköping, Norrköping, Alvesta, 
Markaryd, Osby, Karlskrona, Ronneby, Landskrona, Lomma. Orust, Borås, 
Sunne, Ljusnarsberg, Surahammar, Ludvika, Mora, Rättvik, Bollnäs, Hudiksvall 
och Örnsköldsvik.79

Det går mycket väl att börja genomgången av de kommunala handlingarna, 
där fullmäktigeprotokollen utgör den viktigaste källan, bakifrån, sålunda med 
början år 1952 direkt efter storkommunreformen och sedan följa frågan framåt 
till i början av år 1962, då de allra sista sammanläggningarna utan någon 
koppling till kommunblocksindelningen beslöts på kommunal nivå. Dessa trädde 
i kraft den 1 januari 1963 och var det vanligaste tillfället för sammanläggningar 
under den aktuella tidsperioden. De övriga kommunsammanläggningarna skedde 
under åren 1957-1962, men var mer fåtaliga än de vid årsskiftet 1962/1963. Det 
skall ännu en gång betonas att samtliga berörda kommuners protokoll måste 
noggrant gås igenom, bl.a. i syfte att försöka få fram en bild av vilken kommun 
som var mest pådrivande i processen, vilket dock i vissa fall kan vara något 
vanskligt att med säkerhet fastställa.

Genom att indelningsändringarna skedde på frivillig väg utan någon central 
planering blir studierna av de statliga organens handlingar mindre komplicerade. 
Det är sannolikt att huvuddelen av materialet finns som inkommande handlingar 
eller som bilagor till protokollen i de kommunala arkiven. Den uppryckning som 
storkommunreformen innebar för den kommunala arkivverksamheten bör ha 
varit en klar fördel. Vidare bör det finnas större möjligheter att de kommunala 
protokollen innehåller uppgifter om hur de enskilda ledamöterna har röstat vid 
voteringar vid sammanläggningsbesluten. Därvid underlättas möjligheten att 
analysera politiska och geografiska skiljelinjer och att sedan anknyta dessa till 
eventuella teoretiska tolkningsramar.

Kommunblocksreformen 1962-1974
Kommunblocksreformen är den kommunala indelningsändring som det finns 
mest tidigare forskning om. Forskningen har framförallt skett inom ämnet 
statskunskap, men också mer begränsat i kulturgeografi och på senare tid inom 
historieämnet. Kommunernas remissvar över den statliga utredning som låg till 
grund för principbeslutet har undersökts i en omfattande licentiatavhandling i 
statskunskap av Hans Ring. Denna skrevs inom ramen för det första stora 
kommunalforskningsprojektet. Av Rings resultat kan nämnas:s"

7‘' Ivarsson 1992 och Andersson 1993. 
80 Ring 1968.



• Kommuner med socialistisk majoritet i fullmäktige var mer positiva till att 
genomfora en indelningsreform än kommuner där de borgerliga partierna 
hade majoritet.

• Städer och köpingar var i allmänhet mer positiva än landskommunerna, vilket 
hängde samman med att städer och köpingar förmodades bli centralorter i de 
nya blocken.

• Kommuner med låg folkmängd var mest negativa till reformen.

Behovet av att göra lokala undersökningar om kommunernas yttranden över 
utredningen kanske inte är helt motiverat. Däremot kan det finnas anledning att 
ta dessa yttranden som utgångspunkt för kommunernas ageranden senare under 
processens gång. Kommunernas inställning till länsstyrelsernas preliminära 
förslag till blockindelning har studerats av Lennart Brantgärde i en avhandling. 
Hans slutsatser var bl.a. att borgerligt styrda kommuner var mer negativa till 
förslagen än kommuner med socialistisk majoritet, vilket dock delvis hängde 
samman med att kommunerna med borgerlig övervikt ofta hade ett ganska lågt 
invånarantal och därför skulle bli så kallade randkommuner. Randkommunema 
var mer negativa än de kommuner som skulle bli centralorter i blocken eller inte 
alls beröras av reformen. De randkommuner som hade långa avstånd till den 
föreslagna centralorten var mer negativa än de randkommuner som låg närmare 
centralorten. De partipolitiskt grundade konflikterna var vanligare än de som 
hade geografiska orsaker.81 82 83

Sammanfogningsprocessen i kommunblocken har undersökts bl.a. av Rolf 
Jönsson och mig själv. Rolf Jönssons studie gällde 33 block och visade att 
samarbetsnämndema spelade en förhållandevis begränsad roll i processen. Det 
var svårast att åstadkomma ett snabbt samgående i de block som var flerkämiga, 
d.v.s. saknade självklar centralort, och som hade instabil politisk majoritet. Med 
det senare menades att den sammanslagna kommunen kunde få en annan 
majoritet än vad som fanns i centralorten. Folkmängden i blocket hade däremot 
ingen större betydelse.8" Min egen undersökning gällde slutförandet av reformen 
och tog även upp förekomsten av tvångssammanläggningar. Av resultaten kan 
nämnas att de tidiga sammanläggningarna 1965-1969 till stor del skedde i block 
som innehöll få kommuner, att sammanläggningarna i de flerkämiga blocken i 
många fall skedde under den senare delen av processen, vilket skulle kunna ge 
indikationer på att sammanfogningsprocessen var ganska komplicerad, samt att 
kommuner med borgerlig majoritet var tydligt överrepresenterade vid de 
tvångssammanläggningar som ägde rum år 1971 och år 1974.8'

81 Brantgärde 1974. Brantgärde använde ett antal seminarieuppsatser i statskunskap som källmat
erial. Flera av dessa har behandlat kommunblocksindelningen i ett eller flera län. Brantgärde 1974 s 
214f.

82 Jönsson 1971. Lokala fallstudier har bl.a. gjorts av Anders Franzén 1969 och Karl-Ake Karlsson 
1992.

83 Wängmar 1998.



Förslag till forskning
Undersökningar av kommunblocksreformens lokala genomförande kan med 
fördel göras som komparativa studier. En utgångspunkt är att först ta reda på när 
reformen slutfördes i olika kommuner.*4 Utifrån detta väljs dels ett block där det 
skedde en total sammanläggning redan år 1967, dels ett block där samgåendet 
skedde först 1974, vilket var den sista möjliga tidpunkten. 1 flertalet län finns det 
möjligheter till sådana komparationer. Det kan också finnas motiv till att göra 
jämförande studier av två eller fler kommunblock där sammanläggningen skedde 
vid samma tidpunkt, exempelvis år 1971, som var det viktigaste tillfället i hela 
reformen. Liksom vid storkommunreformen uppträdde inte länsstyrelserna på ett 
helt standardiserat sätt. Detta kan vara ett skäl till att göra jämförande studier av 
kommunblock som var belägna i olika län.

Förekomsten av konflikter inom kommunernas beslutande organ bör ägnas 
särskild uppmärksamhet, vilket speciellt gäller under den avslutande delen av 
processen där det inte finns någon forskning med nationell räckvidd. Relevanta 
dimensioner för analysen är partitillhörighet och geografisk hemvist inom 
kommunen samt kanske också fullmäktigeledamöternas kön, som vid tiden för 
kommunalforskningen på 1960-och 1970-talen ägnades mycket liten eller ingen 
uppmärksamhet alls. Var det möjligen så att de kvinnliga ledamöterna hade en 
mer positiv inställning till sammanläggningarna därför att de såg en möjlighet till 
att den kommunala servicen, exempelvis barnomsorgen och äldreomsorgen, 
skulle byggas ut på ett mer kraftfullt sätt om kommunerna fick större samlade 
ekonomiska resurser?

Tolkningsramar
Som tolkningsramar till undersökningarna är det tänkbart att använda sig av 
statsvetaren Lennart Lundquists och historikern Ingemar Norrlids analysmodeller 
för att mäta graden av decentralisering och centralisering mellan staten och 
kommunerna. Lundquist menar bl.a. att sammanläggningar av kommuner kan 
vara en åtgärd som syftar till decentralisering genom att de kvarvarande 
kommunerna får större ekonomiska resurser for att utöva den kommunala 
självstyrelsen och därmed en hög autonomi i förhållande till staten.* 85 Norrlid 
menar att centraliseringen blir större när antalet kommuner minskar.86 Båda 
modellerna består av fiera intressanta variabler. Begreppet centralisering är även 
användbart i fråga om sin geografiska innebörd, nämligen koncentration av 
kommunal service. Vid reformens sammanläggningar kan begreppet framförallt 
appliceras på eventuella motsatsställningar mellan centralortskommuner och 
randkommuner, särskilt de randkommuner som var belägna allra längst bort från 
centralorten.

M Ivarsson 1992 och Andersson 1992 ger behövliga uppgifter.
85 Lundquist 1972 s 721Ï.
“ Norrlid 1983 s 18-26.



Vidare kan även frågan om den lokala identiteten bli aktuell. Olika delar av 
kommunblocket kunde ha divergerande lokala identiteter, vilket framgår av en 
doktorsavhandling som behandlar Voxnadalen i Hälsingland. Den lokala särarten 
blev där mycket tydligt manifesterad inför sammanläggningen, vilken skedde 
med tvång år 1974, men som sedan revs upp tre år senare.87 88 Som analysredskap 
för interna motsättningar inom kommunernas beslutande organ blir begreppen 
konflikt och konsensus åter aktuella.8S

Källmaterialet
Vid undersökningarna i stads-/kommunarkiven blir det, som mest, aktuellt att gå 
igenom handlingar för perioden 1961-1973. Det börjar med yttrandena över den 
statliga utredningen på våren 1961 fram till besluten på kommunal nivå tidigt 
under år 1973, när sammanläggningarna skulle äga rum den 1 januari 1974. I 
många fall togs dock besluten under år 1972. I de fall sammanläggningarna 
gjordes den 1 januari 1971 togs besluten i kommunerna under år 1969 eller 
början av år 1970. Samma sak gällde i princip för de sammanläggningar som 
skedde åren 1965, 1967 och 1969. I några fall blir alltså undersökningsperioden 
så kort att den bara omfattar perioden 1961-1964, vilket sålunda innebär de mest 
okomplicerade undersökningarna. Om en sådan fallstudie väljs är det naturligtvis 
mycket viktigt att ingående analysera varför sammanläggningen ägde mm så 
snabbt efter att indelningen i kommunblock hade fastställts eller till och med 
nästan i direkt anslutning till kommunblocksindelningen. 1 denna situation kan 
det även vara aktuellt att som bakgrundsinformation undersöka kommunernas 
ställningstaganden vid storkommunreformens lokala genomförande, vilket också 
skall finnas i det egna stads-/kommunarkivet.

De kommunala handlingar som blir mest aktuella att gå igenom är protokollen 
från fullmäktige. Åren 1961-1970 var benämningen stadsfullmäktige i städerna, 
medan det i landskommuner och köpingar hette kommunalfullmäktige. Perioden 
1971-1973 var namnet kommunfullmäktige i samtliga kommuner. Vidare bör 
samarbetsnämndens och sammanläggningsdelegerades handlingar gås igenom. 
Samarbetsnämnden bildades kort tid efter det att kommunblocksindelningen 
hade fastställts av regeringen åren 1963-1964. Sammanläggningsdelegerade 
fanns bara mellan regeringens beslut om sammanläggning och tidpunkten när 
sammanläggningen verkställdes, till exempel mellan mars 1973 och årsskiftet 
1973/1974. Dessa båda organ inom blocket finns med få undantag arkiverade 
som en del av centralortskommunens arkiv. Materialet från de statliga organen 
bör i allmänhet finnas i de kommunala arkiven som inkommande handlingar 
eller som protokollsbilagor. Det som saknas finns i länsstyrelsernas arkiv, 
landsarkiven, kammarkollegiets arkiv och riksarkivet.

87 Ekman 1991.
88 Stjemqvist 1993 s 126.



Kommundelningarna efter 1974
Efter år 1974 har bara en enda kommunsammanläggning ägt mm, medan tretton 
nya kommuner har tillkommit genom delningar mellan år 1980 och år 2003. 
Sammanläggningen, som var mellan Svedala och Bara kommuner i nuvarande 
Skåne län, var en uppskjuten sammanläggning inom kommunblocksreformen. 
Samgåendet skedde här i formell mening på helt frivillig väg.'s) I fråga om 
kommundelningarna har det gjorts förhållandevis mycket forskning på området. 
Delningar har skett därför att det har funnits tydliga lokala opinioner for att en 
kommundel skall bryta sig loss. Besluten har föregåtts av folkomröstningar eller 
omfattande opinionsundersökningar, där det har funnits en majoritet for delning 
åtminstone i den del av kommunen som skulle bryta sig ut. I en del av fallen har 
omröstningarna eller undersökningarna bara genomförts i den kommundel som 
ville bilda egen kommun. Därutöver har diskussioner och folkomröstningar skett 
i ett antal kommuner, dock utan att resultera i några delningar. Den viktigaste 
stötestenen har i flertalet fall varit ett motstånd i den odelade kommunens 
fullmäktigeförsamling, som regeringen inte har velat gå emot. I det här fallet har 
det emellertid funnits vissa skillnader mellan borgerliga och socialdemokratiska 
regeringar, där socialdemokraterna har intagit en mer legalistisk syn på dessa 
frågor än vad borgerliga regeringar har gjort. 89 90

Förslag till forskning
Mot bakgrund av den relativt utförliga forskningen är behovet av ytterligare 
studier kanske något begränsat. Att det bara handlar om 13 delningar förstärker 
ytterligare detta faktum. Vid eventuella studier av kommundelningar bör det 
linnas klara motiv till att göra en genomgång av kommunens indelningshistoria. 
En relevant frågeställning är om kommunblocksreformen genomfördes genom 
en tvångssammanläggning som aldrig riktigt kunde accepteras av invånarna och 
politikerna? Vidare kan det vara värdefullt att klarlägga vilka organisationer 
och/eller personer som var mest pådrivande i processen på den lokala nivån. En 
del i detta är om det går att fastställa i vilket forum som frågan initierades första 
gången. Skedde det inom ramen för den formella kommunala beslutsprocessen i 
form av en motion i kommunfullmäktige? Den lokala undersökningen kan också 
innefatta studier av de lokala mediernas spegling av processen. I denna situation 
är det självklart viktigt att undersöka flera olika tidningar så att divergerande 
åsiktsinriktningar täcks in.

89 Protokoll Svedala kommunfullmäktige 1975-06-1S, ij 59, protokoll Bara kommunfullmäktige 
1975-06-26, § 47, och protokoll Malmö kommunfullmäktige 1975-12-17, § 446. Den uppskjutna 
sammanläggningen i Malmö kommunblock berodde framförallt på den pågående utredningen om 
Malmö kommun skulle återinträda i Malmöhus läns landsting år 1977, vilket emellertid inte blev 
fallet förrän år 1999 då den nya region Skåne bildades.

90 Ds Kn 1981:2, Ds Kn 1981:21, SOU 1993:45, SOU 1993:90 s 409-418, Höglander och Wik
lund 1998, Erlingsson 2001, Brink 2003 och Nielsen 2003.



Tolkningsramar
Möjliga tolkningsramar for en sådan studie kan vara decentralisering, lokal 
identitet samt konflikt och konsensus.91 Det sistnämnda syftar på situationen i 
den odelade kommunen. Var det till exempel ofta återkommande konflikter med 
tillhörande blockeringar mellan politiker från olika delar av kommunen som var 
en starkt bidragande orsak till att en delning kom till stånd?

Källmaterialet
Genom att besluten på kommunal nivå har skett i helt modern tid skall det inte 
vara några egentliga problem med källmaterialets tillgänglighet och kvalitet. 
Besluten om delningarna skall alltid ha tagits i kommunfullmäktige och det skall 
regelmässigt finnas kompletterande uppgifter i protokollsbilagor/akter. På den 
statliga sidan finns materialet från delningarna ännu i regeringskansliets arkiv, 
men kommer sedermera rimligen att överföras till riksarkivet. Vidare skall 
kammarkollegiet och länsstyrelserna ha visst material arkiverat. I fråga om 
studier av de aktuella kommunernas tidigare indelningshistoria kan det också bli 
aktuellt att söka källmaterial i riksarkivet.

Summering
De största förändringarna av landets kommunala indelning efter år 1863 har skett 
genom de kommunala indelningsreformer som genomfördes år 1952 respektive 
under perioden 1962-1974. Dessa reformer har haft en tydlig koppling till 
övergripande samhällsförändringar såsom utbyggnaden av välfärdssamhället och 
den fortlöpande urbaniseringsprocessen. De mer blygsamma förändringar som 
därutöver har gjorts har i regel antingen haft ett samband med administrativa 
tätorter i form av städer och köpingskommuner eller handlat om delningar av 
kommuner. De förstnämnda indelningsändringama har i allmänhet haft ett 
ganska tydligt samband med urbaniseringsprocessen. Den senare kategorin har i 
större utsträckning haft geografiska, identitetsmässiga och politiska grunder, där 
decentralisering har prioriterats framfor att upprätthålla en mer centralistisk 
kommunal indelning. Den långsiktiga utvecklingen av den svenska kommunala 
indelningen under tidsperioden från år 1863 till år 2003 kan sammanfattas med 
nedanstående tabell.

91 Roth 1969 s 192ff, Norrlid 1983 s 5 ff, Bladh 1987 s 12ff, Stjemqvist 1993 sill och Salo- 
monsson 1994 s 103ff.



Tabell 1: Sveriges primärkomiminala indelning 1863-2003

År Landskommuner Köpingskommuner Städer Kommuner Summa
1863 2358 7 88 --- 2453
1871 2363 8 89 — 2460
1881 2370 12 90 ___ 2472
1891 2376 13 91 — 2480
1901 2384 20 92 — 2496
1911 2377 32 97 2506
1920 2371 34 109 — 2514
1935 2369 45 1 14 — 2528
1940 2355 51 117 --- 2523
1945 2332 59 123 — 2514
1951 2281 84 133 ... 2498
1952 816 88 133 — 1037
1955 812 92 133 — 1037
1960 802 96 133 — 1031
1962 797 96 133 — 1026
1963 777 96 133 — 1006
1965 767 95 133 — 995
1967 675 93 132 — 900
1969 624 92 132 — 848
1971 --- — — 464 464
1974 — — — 278 278
1977 --- — ... 277 277
1980 ___ — — 279 279
1983 — — — 284 284
1986 ... — — 284 284
1989 --- — ___ 284 284
1992 --- — — 286 286
1995 — — — 288 288
1999 — ... ___ 289 289
2003 — — — 290 290

Källa: Sveriges officiella befolkningsstatistik 1860-1919, Andersson 1993, Ivars
son 1992, Nilsson 1989. Nilsson 1992 och Årsbok for Sveriges kommuner 1918- 
2003.

Det har förekommit en hel del forskning om kommunala indelningsändringar i 
ett nationellt perspektiv. Däremot finns det ett ganska stort utrymme för lokala 
fallstudier och komparativa undersökningar. Lokala studier av de båda nationella 
reformerna får delvis karaktären av implementeringsstudier. Vid den senare 
reformen kunde kommunerna dock ändå till en början själva påverka tidpunkten 
för sammanläggningarna. Studier av de indelningsändringar som har skett utan 
samband med indelningsreformerna blir särskilt intressanta genom att det då 
också på allvar blir aktuellt att undersöka och analysera de bakomliggande 
orsakerna till varför förändringen kom till stånd



4. BEFOLKNINGS
FÖRÄNDRINGAR

Befolkningsutvecklingen i de administrativa tätorterna, d.v.s. städer, köpingar 
och municipalsamhällen, har för perioden fram till avskaffandet av dessa tätorter 
år 1970 varit föremål för ganska omfattande forskning. Det har varit en viktig del 
i forskningen om den övergripande urbaniseringsprocessen i landet. Studierna 
har också tagit hänsyn till de gränsregleringar som har ägt rum mellan 
administrativa tätorter och landskommuner, framförallt i form av de tidigare 
berörda inkorporeringarna. Att de administrativa tätorternas andel av den totala 
befolkningen steg kraftigt under senare delen av 1800-talet och fram till år 1970 
berodde i viss mån också på att det bildades ett stort antal nya administrativa 
tätorter och att de redan befintliga utökade sina territorier högst avsevärt. 
Däremot är forskningen om befolkningsutvecklingen i enbart landskommunerna 
inte fullt lika utbredd.’2 Landsbygdens befolkningsfrågor kan därför vara ett 
område för framtida undersökningar. Denna forskning kan även vara användbar 
vid de undersökningar om tillkomsten av nya administrativa tätorter som har 
behandlats i det föregående kapitlet om utvecklingen av landets kommunala 
indelning.

Befolkningsutvecklingen i de administrativa tätorterna var i regel positiv, 
vilket ter sig logiskt med tanke på urbaniseringsprocessen. I synnerhet tillväxte 
städer och köpingar, medan utvecklingen i municipalsamhällena inte var lika 
entydigt positiv.4’ Samtidigt som befolkningen i de administrativa tätorterna 
expanderade var det många landskommuner som fick vidkännas minskningar av 
invånarantalet. Trenden var i allmänhet mest tydlig i de landskommuner där 
jordbruksnäringen ända fram till 1960-talet var helt dominerande, vilket innebär 
att det finns en hel del regionala och lokala variationer inom landet. Den 
regionala och lokala befolkningsutvecklingen måste därför alltid ställas i relation 
till den övergripande nationella utvecklingen. Under 1800-talets senare del och 
under de första årtiondena av 1900-talet var också emigrationen en klart 
bidragande orsak till att landskommunerna förlorade invånare. Under 1880-talet 
var emigrationen, inte minst till Nordamerika, ännu förhållandevis stark. Den 
inomnationella urbaniseringen var sålunda inte alls den enda förklaringen till 
avfolkningen av den svenska landsbygden.92 93 94

92 SOU 1963:58, Svensson 1962a s 89ff, Svensson 1962c s 189ff, Palme 1962c s 276ff, Nilsson 
1989, Nilsson 1992 samt Bengtsson och Ohlsson 1993 s 118-132.

93 Nilsson 1992.
94 Sundbärg 1913 och Bengtsson och Ohlsson 1993 s 120-132.



Förslag till forskning
En fråga som kan vara aktuell är vilka folkmängder som i allmänhet krävdes for 
att en ort skulle upphöjas till stad, köping eller municipalsamhälle? En följdfråga 
som kan undersökas i kommunalt källmaterial är de åtgärder som kommunerna 
diskuterade och försökte genomföra för att öka folkmängden i syfte att bli stad, 
köping eller municipalsamhälle? För en köping kunde det kanske vara aktuellt att 
göra försök att få inkorporera områden från en angränsande landskommun. I 
fråga om de administrativa tätorterna kunde det finnas ett samband mellan 
förändringar av den kommunala indelningen och befolkningsutvecklingen. Det 
som kan göra forskningen om befolkningsförändringar särskilt intressant är när 
den nationellt sammanställda statistiken kan relateras till problemställningar som 
uppkom på den kommunala nivån, vilka har behandlats i de övergripande 
kommunala beslutande organen, till exempel kommunalstämman eller stads-/ 
kommunalfullmäktige.

Undersökningsperioderna kan mycket väl väljas och tolkas utifrån de olika 
nationella faserna i utvecklingen av urbaniseringsprocessen, även benämnd den 
urbana transitionen. Den första fasen pågick från senare delen av 1830-talet till 
1880-talet och innebar en ganska snabb ökning av landets urbaniseringsgrad. 
Den andra fasen varade mellan 1880-talet och 1920/1930-talet. Den utmärktes av 
att urbaniseringsgraden steg i mer långsam takt än under föregående period. 
Under senare delen av 1920-talet inleddes den urbana transitionens tredje fas, 
vilken varade fram till runt 1970. Denna period utmärktes åter igen av en snabbt 
växande urbaniseringsgrad. Mellan 1920 och 1970 ökade urbaniseringsgraden 
från 45 procent till 81 procent. Vid periodens slut var alltså mer än åtta av tio 
svenskar bosatta i en tätort. Detta innebar att ett stort antal landskommuner, 
särskilt de som var agrart dominerade och som helt saknade tätort eller endast 
innehöll någon mindre tätort, fick vidkännas en tämligen kraftig minskning av 
folkmängden. Den ijärde fasen i den urbana transitionen, som inleddes omkring 
år 1970, innebar att ökningen av urbaniseringsgraden sjönk högst avsevärt. 
Mellan åren 1970 och 1980 ökade urbaniseringsgraden däremot högst marginellt. 
En mycket viktig förändringsprocess i det svenska samhället hade därmed gått in 
i en betydligt lugnare fas.95

En tidsmässigt utdragen undersökning av hur befolkningsutvecklingen har 
påverkat kommunerna bör mot denna bakgrund minst omfatta hela perioden 
1863-1970. För att få verklig kontinuitet skulle det kunna vara tänkbart att följa 
en landskommun där den kommunala indelningen inte förändrats någon gång 
under denna drygt 100 år långa tidsperiod. Det skall påpekas att det var 304 
landskommuner som inte alls berördes av 1952 års indelningsreform.96 I flertalet 
av de svenska stads-/kommunarkiven finns det därför minst en sådan kommun 
som kan användas för denna typ av undersökning. En annan variant som kan 
göras i nästan samtliga kommunala arkiv är att följa en kommun från år 1863 till 
1951 och sedan fortsätta studien i den storkommun kommunen tillhörde 1952- 
1970. En riktigt ambitiös undersökning, som även innehåller vissa komparativa

95 Nilsson 1989 s 128ff.
% Wångmar 2003 s 174.



moment, är att inom en storkommun titta på samtliga de kommuner som före 
1952 var egna kommuner, för att sedan sammanföras till samma enhet. Det kan 
dock knappast vara rimligt att välja de storkommuner som bildades av ett riktigt 
stort antal kommuner. Att gå igenom mer än fyra kommuners handlingar under 
en så lång period ter sig väl ambitiöst för uppsatser på grundutbildningsnivå.07 
Vid val av mer begränsande undersökningsperioder kan det vara motiverat att 
antingen starta studierna i skiftet mellan den urbana transitionens första och 
andra fas, alltså omkring år 1890, eller i övergången från den andra till den tredje 
fasen, vilket skulle kunna innebära att år 1925 är den helt logiska starten för 
undersökningen.

När det gäller den kommunala näringspolitiken kan aktiviteter som syftade till 
att få företag att etablera sig inom kommunen vara en viktig del. Denna typ av 
åtgärder ökade efter andra världskriget och skall därför undersökas med särskilt 
stor noggrannhet under 1950- och 1960-talen. Kommunerna kunde sälja billig 
tomtmark till både industri- och bostadsändamål, bygga nya industrilokaler för 
uthyrning med subventionerade hyror och bygga ut infrastrukturen i form av 
vägar och vatten och avlopp. Frågan är om satsningarna uttryckligen motiverades 
med att det fanns ett mycket stort behov att fa ett mer differentierat näringsliv i 
kommunen, i syfte att stoppa folkminskningen. En aktiv näringspolitik för att 
försöka stabilisera befolkningsutvecklingen var antagligen allra mest tydlig i de 
landskommuner där jordbmket fram till 1950- och 1960-talen var den helt 
dominerande näringsgrenen.

Vidare är det tänkbart att kommunerna motiverade utbyggnaden av olika delar 
av den kommunala servicen, till exempel fritidsansläggningar, som ett led i att 
försöka vända trenden i fråga om folkmängdens utveckling. En metodlogisk 
komplikation är att de ovan beskrivna åtgärderna mycket väl kan ha vidtagits i 
syfle att öka befolkningen, men att det inte direkt framfördes som ett officiellt 
motiv. Det skall också påpekas att vissa av de ovannämnda satsningarna, inte 
minst i fråga om den kommunala näringspolitiken, innebar inte helt oväsentliga 
ekonomiska risker för kommunen. Kommunerna drog på sig en högre utgiftsnivå 
och kunde då ganska lätt även hamna i en mer eller mindre allvarlig skuldfälla 
som gjorde att den kommunala beskattningen fick höjas till en med nationella 
mått mycket hög nivå. Om skatten en gång har höjts är det senare inte alldeles 
enkelt att återgå till en lägre beskattningsnivå.

Andra kommuner, kanske i synnerhet de som hade en mycket stark borgerlig 
majoritet, kunde eventuellt ha en motsatt strategi och vara av åsikten att en låg 
utdebitering, som rimligen medförde en relativt låg kommunal servicenivå, var 
en effektiv metod för att behålla sina invånare och eventuellt även locka till sig 
nya personer. Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna kan studeras utifrån 
olika utgångspunkter i en situation av vikande befolkning. Kommunernas 
handlingslinjer kan också benämnas den aktiva respektive den passiva strategien 
i befolkningsfrågan, vilket har koppling till Jon Pierres fjärde parameter för att 
mäta utvecklingen av den kommunala självstyrelsen, kommunernas politiska 97

97 Ivarsson 1992 och Andersson 1993.



kapacitet. Begreppet syftar på kommunens förmåga att genom olika förmer av 
politiska beslut styra den lokala samhällsutvecklingen.9*

Trots olika former av kommunala satsningar finns det en hel del faktorer som 
ligger utanför kommunernas räckvidd att besluta om. Det kan exempelvis handla 
om saker som beslutas på nationell politisk nivå eller är beroende av den 
internationella konjunkturens utveckling. Undersökningar av olika handlingssätt 
att försöka komma till rätta med en befolkningsminskning innebär därmed en 
viss förenkling av verkligheten. Sådana restriktioner förekommer även i många 
andra sammanhang och borde inte vara något uttalat hinder för att försöka göra 
denna undersökning.

En identifiering av divergerande strategier för att möta vikande befolkningstal 
är ett bra motiv för att göra komparativa studier under framförallt den period när 
den urbana transitionens tredje fas pågick, inte minst under den senare delen av 
denna fas. Det handlar framförallt om 1950- och 1960-talens storkommunepok. 
Vid genomgången av källmaterialet kan det också vara intressant att titta på 
graden av realism i eventuella befolkningsprognoser. Inför storkommunreformen 
1952 var det nämligen ett relativt stort antal landskommuner som framförde den 
bestämda uppfattningen att minskningen av folkmängden då i stort sett hade 
avstannat och att invånarantalet åter skulle börja stiga." Undersökningar av 
landskommunernas befolkningsutveckling kan bl.a. göras med utgångspunkt att 
förhållandena i fråga om folkmängd, näringsstruktur och urbaniseringsgrad var 
relativt likvärdiga vid undersökningens startår. Dessa uppgifter kan hämtas är de 
offentliga statistikpublikationerna.1110 En mer övergripande fråga blir här i vilken 
utsträckning eventuella offensiva kommunala satsningar kunde medverka till att 
befolkningsminskningen upphörde och att folkmängden istället började öka? En 
ökning av befolkningen kunde innebära att utgifts- och skattehöjningarna till stor 
del kompenserades av ökade skatteintäkter, vilket i förlängningen kunde medföra 
att den kommunala beskattningen kunde hållas på en konstant nivå eller rent av 
sänkas något.

Två andra kommunala områden som åtminstone har en viss anknytning till 
befolkningsutvecklingen är:

• Kommunernas ekonomi.
• Den kommunala näringspolitiken. * 100

m Pierre 1994 s I9f.
” Wångmar 2003 s 154.
100 Folkräkningen 1920-1960, Folk-och bostadsräkningen 1965-1990 och Årsbok for Sveriges 

kommuner 1918-2000.



I fråga om den kommunala ekonomin var budgeten, som förr benämndes utgifts- 
och inkomststat, ett viktigt dokument, som skulle antas varje höst och även 
innehålla beslut om kommunalskatten för nästa år.1"1 Motiverades till exempel 
sänkta utgifter och en höjning av utdebiteringen med att invånarantalet i 
kommunen hade sjunkit så mycket att sådana åtgärder ansågs nödvändiga? Eller 
var befolkningsminskningen ett motiv till att bara bygga ut den kommunala 
servicen i mer långsam takt?

Tolkningsramar
Vid undersökningar av befolkningsutvecklingen i de administrativa tätorterna 
ligger det utan tvekan ganska nära till hands att använda moderniserings- och 
förändringsprocessen, där urbaniseringsperspektivet är en betydelsefull del, som 
en viktig tolkningsram.IIL Det är viktigt att fokusera på landsbygdens avfolkning 
och inte enbart koncentrera sig på tätorternas befolkningstillväxt. Båda sidorna 
av förändringsprocessen i det svenska samhället bör sålunda belysas i det här 
avseendet.

Källmaterialet
Kommunernas folkmängdsutveckling sedan år 1863 kan förhållandevis enkelt 
följas i den officiella svenska befolkningsstatistiken. Från år 1918 har också 
Årsbok för Sveriges kommuner gett relevant information om invånarantalet i 
rikets samtliga kommuner. Befolkningsstatistiken och årsboken finns i allmänhet 
lätt tillgängliga på universitets- och högskolebiblioteken samt de större stads- 
/kommunbiblioteken av typen länsbibliotek eller motsvarande. Med tanke på att 
det relativt ofta har funnits en koppling mellan kommunernas näringsstruktur och 
befolkningsutvecklingen kan det i många fall vara högst befogat att parallellt 
med genomgången av befolkningsstatistiken undersöka andelen yrkesverksamma 
inom de olika näringsgrenarna. Dessa siffror är emellertid inte fullt lika exakta 
som i fråga om de vanliga befolkningssiffrorna.

I protokollen från kommunernas ledande organ bör det framförallt ske en 
fokusering på specifika frågor om befolkningsutvecklingen, till exempel med 
anknytning till emigrationen, i den mån sådant återfinns i protokollen eller andra 
handlingar. Vid genomgångar av budgeterna under efterkrigstiden, särskilt efter 
år 1952, räcker det i allmänhet inte med att bara studera protokollen från de 
beslutande organen. Då upprättades oftast ett särskilt budgetdokument som bör 
ha arkiverats som en bilaga till fullmäktigeprotokollet. I det dokumentet skall 
utdebiteringen/skattesatsen och utgifternas övergripande fördelning nästan alltid 
framgå. 101 102

101 Ivarsson 1988 s I 1 -29 och 34-46.
102 Nilsson 1989 s 13-28.



Summering
Befolkningsförändringarnas koppling till kommunerna har i detta avsnitt främst 
inriktats mot hur landets kommuner gick till väga för att försöka bromsa den 
negativa befolkningsutveckling som drabbade mänga landskommuner till följd 
av 1900-talets stora urbaniseringsprocess. Eftersom det handlade om en mer 
övergripande samhällsförändring var det inte enkelt för kommunerna att försöka 
bemästra denna problematik. Kommunernas aktiviteter på området har också en 
anknytning till den kommunala näringspolitiken. En fråga vid lokala studier är 
till exempel om kommunerna tillämpade en aktiv eller passiv strategi. Den aktiva 
strategin kunde bl.a. innebära försök att fa företag att etablera sig inom 
kommunen och en utbyggd kommunal service. Den passiva strategin handlade 
framförallt om att hålla kommunalskatten nere för att stimulera inflyttningen.



5. KOMMUNALPOLITIK OCH 
KOMMUNALA VAL

Kommunalpolitik och kommunala val är ett brett område och kan sägas handla 
om valen till kommunernas beslutande organ, d.v.s. fullmäktige och allt det 
beslutsfattande som äger mm inom de övergripande kommunala beslutsorganen. 
Valen till kommunernas styrelser och nämnder gjordes av fullmäktige eller 
allmän rådstuga/kommunalstämma. De var alltså indirekta i de kommuner som 
hade fullmäktige, medan de på ett sätt formellt var direkta i kommuner med 
kommunalstämma eller allmän rådstuga. År 1863 var det endast städer med över 
3000 invånare som var tvungna att ha fullmäktige. Övriga städer behövde bara 
ha allmän rådstuga, som motsvarade kommunalstämman i köpingskommuner 
och landskommuner. Det fanns landskommuner som hade över 20 000 invånare, 
men dessa kunde ha kommunalstämma som högsta beslutande organ. Det var för 
övrigt mycket fa landskommuner som införde fullmäktige på frivillig väg innan 
bestämmelserna ändrades åren 1918/1919. Denna förändring hängde tidsmässigt 
samman med den fulla demokratiseringen av kommunalpolitiken. Med den 
modema betydelsen av begreppet demokrati var det kommunala beslutsfattandet 
inte demokratiskt under perioden 1863-1918. Vid studier av det kommunala 
beslutsfattandet är därför år 1919 en betydelsefull vattendelare."11

Städerna 1863-1918
Rösträtten på städernas allmänna rådstuga och vid valen till stadsfullmäktige 
omfattade år 1863 de personer som var skattskyldiga till kommunen (staden) och 
dessutom var påförda minst en riksdaler i statlig skatt. Antalet röster baserades 
på inkomst av tjänst, kapital och fastighetsinnehav. Det innebar att juridiska 
personer (bolag) också hade kommunal rösträtt, som utövades via ombud. Vidare 
hade de kvinnor som betalade skatt rösträtt, men de var däremot inte valbara. 
Rösträtten utgick med en röst per betald skattekrona. Rösträtten gällde under 
förutsättning att personen inte hade någon skatteskuld till kommunen. Vidare 
fick inte personen vara i personlig konkurs eller vederbörandes egendom i 
konkurstillstånd. Rösträtten gick också förlorad om personen hade förlorat sitt 
medborgerliga förtroende genom att bli fälld för brott i en domstol. Ingen 
röstberättigad fick förfoga över mer än en tjugondei (fem procent) av stadens 
totala antal röster. Åren 1868 och 1869 skedde utökningar av rösträtten. Nu fick 
ingen förfoga över mer än två procent av det totala röstetalet. Ett annat steg på 
vägen mot demokratiseringen var år 1909, då det maximala röstetalet per person 103

103 SFS 1918:1026, SFS 1918:1027, Palme och Lindberg 1962 s 98-107, Palme 1962a s 108ff, Jo
hansson 1974 s 9ff och I9ff, Wigren 1988 s 5ff, Tiscomia 1992 s I30ff och Aronsson, Folkesson 
och Wångmar2001 s7f.



inskränktes till 40 och valsystemet till fullmäktige blev nu proportionellt. För 
inkomster upp till 2000 kronor utgick en röst for varje påbörjat hundratal kronor. 
Vid demokratiseringen försvann den inkomstgraderade röstskalan, liksom 
bolagens rösträtt. En betydelsefull del i demokratiseringen var också att samtliga 
kvinnor fick rösträtt. Rösträttsåldern sattes till 23 år, men de gamla gmndema för 
att förlora rösträtten behölls i stort sett, dock behövde kommunalskatten bara 
vara betald för ett av de tre senaste åren. Först år 1945 försvann de flesta 
kvarvarande inskränkningarna av rösträtten utöver åldersgränserna. De som var 
omyndigförklarade fick dock ännu ingen rösträtt.104 105

Förslag till forskning
Undersökningar av det kommunala beslutsfattandet bör mot bakgrund av 
förändringen år 1919 sålunda delas upp i två tidsperioder enligt följande:

• En som omfattar perioden 1863-1918.
• En som avser tidsperioden från 1919 och framåt.

Under den förstnämnda undersökningsperioden är det också betydelsefullt att det 
görs klara åtskillnader mellan städer och köpingskommuner/landskommuner. 
Denna divergens fanns även i viss mån kvar under perioden efter år 1919, då den 
direkta demokratin levde kvar i de mindre landskommunerna ända fram till 
storkomnninreformens genomförande år 1952, medan i stort sett samtliga städer 
fick fullmäktige senast 1919.'

Undersökningar av städernas kommunala politik fore år 1919 inkluderar valen 
till stadsfullmäktige, även om inte alla städer hade fullmäktige, särskilt inte vid 
periodens början. Studierna omfattar därmed även den allmänna rådstugans 
verksamhet. I sådana undersökningar är frågan om deltagandet en intressant del 
och om deltagandet påverkades av vilka ärenden som skulle behandlas? Var 
exempelvis de möten där det skulle ske val till styrelser och nämnder mer 
välbesökta än andra möten? En komplikation är att protokollen i många fall inte 
ger någon detaljerad information om hur många som deltog. I de fall det förekom 
omröstningar går det lättare att få fram uppgifter om deltagandet.106

Genom att samtliga städer med över 3000 invånare måste ha fullmäktige 
fanns det en övre gräns för hur välbesökta rådstugorna kunde bli. Vidare var i de 
flesta fall städernas administrativa territorium ganska begränsat till ytan, varför 
det sällan bör ha funnits geografiska restriktioner för att delta på rådstugan. På 
båda dessa punkter kunde det eventuellt finnas en skillnad i förhållande till vissa 
landskommuner. En ganska rimlig hypotes som är värd att pröva är om det 
framförallt var personer med högre inkomster och därmed högre röstetal som 
deltog på allmänna rådstugans sammanträden? Vidare kan det vara av visst

104 Kaijser 1962 s 49ff, Palme och Lindberg 1962 s 98ff, Johansson 1974 s 19f, Johannesson 1978 s 
98ff samt Wigren 1988 s 5ff. Den kvinnliga rösträtten behandlas mer utförligt i kapitel sex.

105 Aronsson, Folkesson och Wängmar 2001 s 9-22 och Aronsson 2001 s 35IT.
106 Johansson 1974 s 48-61.



intresse att undersöka om det går att identifiera några samverkande grupperingar 
på rådstugan, till exempel att ”småborgerliga” hantverkare ställdes mot mer 
”storborgerliga” ämbetsmän? En annan fråga av visst forskningsintresse är i 
vilka grupper av ärenden som det uppstod motsättningar som också resulterade i 
omröstningar?

Det var först under den senare delen av den aktuella tidsperioden som valen 
till stadsfullmäktige blev mer utpräglade partival. Inledningsvis hade de främst 
haft karaktären av personval.107 * 109 En relevant stadshistorisk undersökning kan 
alltså vara att studera den successiva utvecklingen i riktning mot partival vid 
valen till stadsfullmäktige. Därvid bör den framväxande arbetarrörelsens intåg på 
den kommunala arenan särskilt beaktas. Det skall då noteras att arbetarrörelsen 
självklart missgynnades av de dåvarande rösträttsbestämmelsema.'08 Det är 
också fullt tänkbart att undersökningarna av partipolitiseringen kan ske i form av 
jämförande studier av minst två städer. Ett motiv till att göra komparativa studier 
är som tidigare har nämnts att problemställningen främst har behandlats i olika 
stadshistoriska publikationer, där undersökningarna bara har omfattat staden.1" ’ 
Undersökningar av partipolitiseringen bör också ta upp frågan om det totala 
antalet konflikter i stadsfullmäktige ökade när de politiska partierna på allvar 
gjorde sitt intåg. Hur påverkades till exempel valen till stadens styrelser och 
nämnder?

Tolkningsramar
Det finns ett antal möjliga tolkningsramar för att analysera kommunalpolitiken i 
städerna före 1919. Genom att partipolitiseringen slog igenom relativt sent är det 
tänkbart att åtminstone för större delen av perioden anlägga ett aktörsperspektiv, 
där de enskilda politikerna ställs i centrum. Avsaknaden av partier hindrade inte 
de förtroendevalda från att agera i grupper, varför begreppet kollektiva aktörer 
blir användbart. Aktörerna kan dessutom relateras till rådande strukturer i 
samhället, vilket blir särskilt tillämpligt när partierna gör sitt intåg i städernas 
kommunalpolitik.110 Vidare kan begreppen konflikt och konsensus komma till 
användning.111 Även maktbegreppet kan vara relevant, inte minst utifrån den 
ojämlika rösträtten. Det gäller då särskilt det med makt mycket närbesläktade 
begreppet auktoritet, vilket uppnås när en annan aktör godtar ett påbud därför att 
det anses vara skäligt, billigt, förnuftigt eller rättvist. Auktoritet är en grund för 
alla former av samtycke. Utövning av makt kan nämligen mycket väl bygga på 
auktoritet.112

107 Lindberg 1962 s 219-230 och Johansson 1974 s 61-80.
I0* Östberg 1996.
109 Till exempel Back 1964 s 36-51, Johansson 1974 s 61-80 och Larsson 1991 s 342-357.
"° Floren 1996 s 131-146.
111 Stjemqvist 1993 s 126.
112 Petersson 1987 s 17, Petersson 1991 s 28f och Åberg 1995 s 66ff.



Källmaterialet
Protokoll och andra handlingar från städernas fullmäktigeförsamlingar och 
allmänna rådstugor hör i de allra flesta fall kunna återfinnas utan bekymmer i 
stads-/kommunarkiven. Risken att handlingar har förkommit får anses vara 
mindre än vad som gäller för landskommunerna. Ett problem som kan uppstå är 
att upplysningar om omröstningar inte alltid ger någon fullständig information, 
exempelvis om hur de enskilda ledamöterna i fullmäktige eller deltagarna på 
allmänna rådstugan har röstat. 1 denna situation kan studien istället begränsas till 
en kartläggning av vilka typer av frågor det har uppstått motsättningar kring och 
som har resulterat i omröstningar. När det gäller valen till stadsfullmäktige får 
det anses troligt att handlingar från dessa finns redovisade i anslutning till 
protokollen. Normalt sett bör resultatet nämligen ha redovisats och protokollförts 
vid det första sammanträdet under mandatperioden, då fullmäktigeledamöterna 
tillträdde sina uppdrag.

Köpingskommuner och landskommuner 
1863-1918
I landskommunerna var röstetalet baserat på inkomst av tjänst, kapital och 
fastighetsinnehav, inklusive jordbruksfastigheter. Antalet röster uttrycktes i en 
enhet som benämndes fyrkar, som baserades på hur stor statlig skatt som erlades. 
Inledningsvis gjordes det en viss åtskillnad mellan innehav av jordbruksfastighet 
och inkomster från tjänst eller kapital, där den förstnämnda gruppen fick ett 
större inflytande på stämmorna. Systemet innebar att även juridiska personer 
(bolag) hade kommunal rösträtt, som kunde utövas av ett ombud som hade 
utsetts av bolagsstyrelsen. Även kvinnor som betalade skatt hade rösträtt, men 
var inte valbara till uppdrag. Det fanns ett samband mellan hur mycket skatt som 
betalades till kommunen och röstetalet på stämman. Det förekom däremot ingen 
begränsning av hur många röster som en röstberättigad kunde ha, vilket sålunda 
var en skillnad i relation till vad som gällde i städerna. En person eller ett bolag 
kunde på egen hand förfoga över en majoritet av rösterna på stämman. Det fanns 
därmed möjlighet att diktera samtliga beslut på egen hand. Det var först år 1901 
som det gjordes en begränsning till som mest 10 procent av det totala antalet 
röster eller i absoluta tal 5000 fyrkar. År 1909 skedde precis samma förändringar 
som i städerna, med andra ord att ingen individ eller juridisk person fick ha fler 
än 40 röster." ’

Palme 1962a s 108ff, Palme 1962b s 23Iff, Mellquist 1974, Wigren 1988 s 5ffoch Nilsson 2002 
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Förslag till forskning
Studier av beslutsfattandet på kommunalstämmorna i köpingskommuner och 
landskommuner kan ske med utgångspunkter och frågeställningar som liknar de 
som har redovisats i fråga om de allmänna rådstugorna i städerna. Det handlar 
alltså om deltagandet, konfliktnivån, vilka ärenden som har behandlats samt hur 
ofta det hölls stämmor. Deltagandet i stämmorna är utan tvekan intressant, men 
liksom i fråga om städernas allmänna rådstugor är det inte alls givet att 
protokollen från stämmorna ger någon fullständig information. Frågan är vilka 
faktorer som påverkade deltagandet. Parametrar som kunde påverka deltagandet 
var folkmängden och den geografiska utbredningen, fördelningen av rösterna 
mellan olika personer och bolag samt vilka ärenden som skulle tas upp till 
behandling. Möjliga hypoteser som skulle kunna testas är att deltagandet på 
stämmorna var störst i kommuner som hade relativt liten folkmängd och yta och 
där röstfördelningen mellan de olika aktörerna var relativt jämn. Förekomsten av 
kommuner med låg folkmängd och liten areal varierade ganska mycket mellan 
olika delar av landet. Län med många sådana kommuner var framförallt Uppsala, 
Östergötland, Gotland, Malmöhus, Älvsborg och Skaraborg. Det borde därför 
inte vara särskilt svårt att välja ut kommuner utifrån dessa kriterier. Däremot är 
det antagligen svårare att initialt ta fram uppgifter om röstfördelningen inom 
kommunen.

Undersökningar av röstfördelningen på kommunalstämmorna har bl.a. gjorts 
av geografen Anders Wigren för Locknevi landskommun i Kalmar län. Studien 
visade att hantverkare, torpare och jordbruksarbetare år 1918 bara förfogade över 
omkring 20 procent av rösterna på stämman. Det var istället hemmansägarna 
som innehade en majoritet av rösterna. Godsägarnas andel hade minskat i 
förhållande till situationen på 1870-talet. Fördelningen av rösterna bidrog till att 
det var hemmansägarna som besatte flertalet av uppdragen i de kommunala 
organen, där kommunalnämnden hade den viktigaste funktionen.114 Samtidigt 
kan det vara klart befogat att även undersöka hur stämmorna fungerade i de 
landskommuner som var stora både till folkmängden och ytan. De mest tydliga 
exemplen fanns i de norrländska länen."' 1 kommuner där en person eller ett 
bolag hade en majoritet av rösterna är det däremot mer sannolikt att deltagandet 
var ganska begränsat, då möjligheterna att påverka hade tydliga inskränkningar. 1 
fråga om konfliktnivån är det sannolikt att dels fördelningen av rösterna på 
stämman, dels vilken typ av ärenden som behandlades, spelade en roll.

En kategorisering av de ärenden som behandlades på stämmorna har bl.a. 
gjorts av Alberto Tiscornia. Han gör en uppdelning i två huvudgrupper:

• De kommunala som avsåg kommunens egen verksamhet.
• De utomkommunala, där kommunen fungerade som valkorporation till organ 

utanför kommunens egen organisation, främst statliga.

1,4 Wigren 1988 s 46-71.
11 ' Aronsson, Folkesson och Wångmar 2001 s 7f.



Ett exempel på det senare var val av nämndemän. Kommunernas kontakter med 
de statliga organen, framförallt länsstyrelserna, är ett annat tema som kan tas upp 
vilket inte minst blev aktuellt när kommunala beslut överklagades. Här går det 
med fordel att anknyta till den principiella frågeställningen om kommunernas 
autonomi i förhållande till staten. Det är av intresse att studera vilka ärenden som 
inte behandlades på kommunalstämman, utan bara togs av kommunalnämnden, 
som var beredande och verkställande organ till stämman. Det kunde påverka hur 
ofta stämman sammanträdde. Tiscomia har undersökt antalet sammanträden i tre 
landskommuner under åren 1863-1872.116 Sammanträdesfrekvensen bör vara en 
förhållandevis okomplicerad uppgift att undersöka, under förutsättning att det 
inte saknas handlingar i de kommunala arkiven.

Under den senare delen av undersökningsperioden blir det, liksom i fråga om 
städerna, också aktuellt att behandla hur arbetarrörelsens framväxt satte sin 
prägel på den kommunala politiken. Möjligheterna begränsas dock av att ytterst 
få landskommuner införde fullmäktige. Med stor sannolikhet förelåg här 
avsevärda skillnader mellan kommuner med olika näringsstruktur. Kjell Östbergs 
undersökningar på området har främst gällt ganska folkrika och industrialiserade 
kommuner. Därför kan det finnas ett motiv till att göra specialundersökningar av 
arbetarrörelsens entré inom den kommunala politiken i mer agrart dominerade 
områden. Denna typ av undersökningar behöver inte heller omfatta hela 
tidsperioden från år 1863 till 1918, utan kan istället starta runt sekelskiftet 1900 
och sträcka sig över den tidigare så betonade periodgränsen 1918/1919, vilket 
också Östberg gör.117

Tolkningsramar
Tolkningsramar till kommunalstämmornas verksamhet behöver inte avvika 
mycket i relation till det som ovan har angivits för städerna. Aktörsperspektivet 
och maktbegreppet kan dock få en ännu större innebörd genom att det under 
periodens första del inte fanns några begränsningar av hur många röster en 
person eller ett bolag kunde ha på stämman. Det kan därför vara av stort intresse 
att fokusera på en dominerande aktörs handlingar.118 Ger protokollen från 
kommunalstämman någon vägledning om satsningarna bara gjordes på grundval 
av egenintresset eller förekom det försök att motivera åtgärderna utifrån något 
allmänintresse, som ibland har benämnts ”kommunens bästa”? Här kan det även 
göras en koppling till auktoritetsbegreppet. En annan tolkningsram kan vara den 
svenska politiska kulturen som anses ha rötter i 1600-talens sockenstämmor. 
Denna utmärks av en särskild form av politisk styrning och beslutsfattande, där 
olika intressegrupper samverkade genom politiska samtal, förhandlingar och

116 Tiscomia 1992 s 136ff och 201 ff. Mer strödda exempel på ärenden som har behandlats på stäm- 
morna under början av 1900-talct ges av Tore Ivarsson 1988. Temat behandlas även i ett stort an
tal hembygdsböeker som är skrivna av amatör- oeh hembygdsforskare. Exempel på detta är 
Stenbrohult sockens Historia 1956 s 471-492, Föra från kust tilI kust (Karlsson 1987) s 185-199 
och Dalum - vår hembygd (Nörcmark 1992) s 137-149.

117 Östberg 1996.
118 Petersson 1987 s 17, Petersson 1991 s 28f och Floren 1996 s 131 ff.



kompromisslösningar. Den politiska kulturen hade sålunda karaktären av en 
institutionaliserad forhandlingskultur där pragmatismen spelade en viktig roll.11 ’

Källmaterialet
När protokoll och andra handlingar från kommunalstämmorna skall sökas i de 
kommunala arkiven finns det en viss risk att det finns luckor för en del av 
landskommunerna. Tillförlitligheten är därför mindre än i fråga om städerna. 
Protokollen från den aktuella perioden är nästan undantagslöst handskrivna, 
vilket kan innebära svårigheter med att tyda skriften. För att göra arbetet enklare 
är det också tänkbart att göra punktstudier i så måtto att protokollen bara gås 
igenom för vissa perioder, till exempel återkommande femårsinterval 1 med start 
1863. Om det är fråga om jämförande studier är det emellertid mycket viktigt att 
samma tidsperioder gås igenom för de kommuner som skall ingå i studien. I 
flertalet av de svenska stads-/kommunarkiven förvaras det protokoll från ett 
flertal olika landskommuner som existerade redan år 1863. Det är därför inte alls 
fel att vid valet av undersökningskommuner först kontrollera om protokollen 
verkligen finns i obruten följd i arkivet. I flertalet fall skall det tydligt framgå av 
de arkivförteckningar som finns upprättade i stads-/kommunarkiven.

Städerna 1919-1970
När den nya demokratiska perioden inleddes år 1919 hade alla städer utom en, 
Skanör-Falsterbo, fullmäktige. Av de totalt 107 städerna var det 98 som hade 
över 1500 invånare och därför på obligatorisk väg infört fullmäktige. Vidare var 
det alltså åtta städer med under 1500 invånare som på frivillig väg hade infört 
stadsfullmäktige. Skanör-Falsterbro behöll den allmänna rådstugan fram till år 
1934, då staden valde fullmäktige för första gången.120 Uppgifter om valen till 
stadsfullmäktige finns i många stadshistoriska publikationer.121 När städernas 
fullmäktige hade funnits i 100 år, med andra ord år 1962, gav vissa städer ut 
jubileumsböcker med anledning av detta. Det är emellertid inte alltid som dessa 
publikationer har någon fokusering på fullmäktiges verksamhet, vilket medför att 
deras värde ur politisk historisk synvinkel inte är så intressant som det kunde 
förväntas.1“2

119 Aronsson 1992 s 337-344 och Johansson, Lennart 1995 s 18ff.
1211 SFS 1918:1027, Kommunala valen 1919-1934 och Aronsson, Folkesson och Wångmar 2001 s

i or.
121 Till exempel Larsson 1984 s 67ff och Larsson 1991 s 357ff.
122 Till exempel Stadsfullmäktige i Kalmar 1863-1962. Två exempel på en större fokusering på de 

kommunala frågorna är Kommunal självstyrelse i Lund. Minnesskrift med anledning av stadsfull
mäktiges 100-årsjubileum (Redaktör Gierow, Krister, 1964) och Nyköpings stadsfullmäktige ett 
hundra år (Wallnér 1967).



Den allmänna rösträtten innebar självklart betydligt större möjligheter för 
arbetarrörelsens partier att göra sig gällande. Vid stadsfullmäktigevalen 1919 
fick socialdemokraterna tillsammans med övriga socialistiska partier majoritet i 
18 städer. Vid valen 1922-1934 skedde en fortlöpande ökning av antalet städer 
med vänstermajoritet. Vid valet 1934 hade de borgerliga partierna bara majoritet 
i något tier städer än de socialistiska partierna. Stadsfullmäktigevalen 1938 blev 
det stora genombrottet för arbetarrörelsens partier. Vid detta val erövrade de 
socialistiska partierna majoriteten i 78 av sammanlagt 116 städer. De borgerliga 
partierna hade nu bara majoritet i 20 städer, medan "annan majoritet” förekom i 
18 städer. En orsak till ”annan majoritet” var att antalet ledamöter i fullmäktige i 
många fall uppgick till ett jämnt antal, vilket medförde att de båda politiska 
blocken fick lika många mandat. Den starka socialistiska dominansen i städerna 
bestod ända fram till år 1966, då nästan hälften av städerna åter hade borgerlig 
majoritet i stadsfullmäktige. Socialdemokraterna gjorde det året sitt sämsta 
kommunalval på lång tid och flera städer hade till följd av den nyss inledda 
kommunblocksreformen lagts samman med större landsbygdsområden, där de 
borgerliga partierna inte sällan hade en stark ställning.12 ’

Undersökningar av städernas politiska liv under perioden 1919-1970 innebär 
att de socialistiska partierna, främst socialdemokraterna, spelar en central roll. En 
företeelse som fram till år 1948 utgjorde en restriktion i handlingsfriheten var 
kommunallagarnas regler om kvalificerad majoritet på två tredjedelar av rösterna 
i kommunernas beslutande organ for att kunna driva igenom vissa beslut, inte 
minst av ekonomisk art.L4 Jämförande studier av socialdemokraternas väg till 
den politiska makten i städerna har som tidigare nämnts gjorts av Kjell Östberg, 
Martin Åberg och Lars Nilsson. Östberg har visat att socialdemokraterna i en hel 
del fall var ganska försiktiga med att ta över de ledande posterna i städerna. Det 
var inte alls ovanligt att borgerliga politiker fick sitta kvar på sina uppdrag som 
ordförande i stadsfullmäktige eller drätselkammaren (numera kommunstyrelsen) 
under åtskilliga år efter att de socialistiska partierna hade uppnått majoritet i 
stadsfullmäktige. Östbergs undersökning går bara fram till 1939, vilket innebär 
att socialdemokraternas stora valframgång år 1938 inte får något genomslag i 
städernas politiska liv.1 2

Utvecklingen av majoritetsläget i städernas fullmäktigeförsamlingar under 
åren 1919-1966 kan sammanfattas i följande tabell. * 124 125

121 Kommunala valen 1919-1966, Östberg 1996 samt Aronsson. Folkesson och Wångmar 2001 s 
7 Iff.

124 SOU 1947:53 och Aronsson 2001 s 36f.
125 Östberg 1996, Åberg 1995 s 90-96 och Nilsson 2000 s 29ff.



Tabell 2: Majoritetslaget i stadsfullmäktige 1919-1966

År Borgerlig maj. Socialistisk maj. Annan maj. Totalt
Antal Procent Antal Procent Antal Procent

1919 80 75 18 17 8 8 106
1922 78 71 19 17 13 12 110
1926 73 65 27 24 12 11 112
1930 64 57 38 34 10 9 112
1934 55 48 49 43 10 9 114
1938 20 17 78 67 18 16 116
1942 18 15 87 72 16 13 121
1946 19 15 96 76 12 9 127
1950 22 17 100 75 11 8 133
1954 30 23 90 68 13 10 133
1958 38 29 82 62 13 10 133
1962 19 14 107 80 7 5 133
1966 60 45 64 48 8 6 132

Källa: Kommunala valen 1919-1966.

Förslag till forskning
Även om Kjell Östberg har utforskat utvecklingen i vissa städer bör det finnas 
utrymme for ytterligare undersökningar. En fråga är hur socialdemokraternas 
samarbete med kommunisterna fungerade under andra världskriget och under 
efterkrigstiden, då retoriken mellan de båda partierna på nationell nivå kunde 
vara kärv och på vissa orter utkämpades strider inom fackföreningsrörelsen.126 
En annan relevant fråga är i vilken utsträckning socialdemokraterna samarbetade 
med kommunisterna vid valen till styrelser och nämnder? Hur vanligt var det 
exempelvis att socialdemokraterna hellre hade ett samlingsstyre ihop med de 
borgerliga partierna än bildade majoritetsstyre tillsammans med kommunisterna i 
de fall socialdemokraterna var beroende av kommunisterna för att få majoritet i 
fullmäktige? Om kommunisterna bara hade något enstaka mandat i fullmäktige 
kunde det innebära att partiet helt blev utan platser i de kommunala organen och 
därmed bara kunde agera i fullmäktige.

Rent allmänt finns det ett behov av ytterligare forskning om kommunisternas 
roll i kommunalpolitiken. En bidragande orsak är troligen att kommunisterna inte 
prioriterade det kommunalpolitiska arbetet särskilt högt.127 * Med tanke på att 
partiet i allmänhet hade en starkare ställning i städerna än i landskommunerna 
skulle det vara väl motiverat att göra jämförande studier av kommunisternas 
handlande i städernas kommunala politik.1 En utgångspunkt kan vara att i 
första hand studera de städer där kommunisterna i allmänhet hade mer än något

126 Kangeroch Gummesson 1990 och Ekström von Essen 2003 s 344f.
127 Ekström von Essen 2003 s 348ff.
I2“ Kommunala valen 1919-1966.



enstaka mandat i stadsfullmäktige. Åtminstone i en del fall blir det därigenom 
också möjligt att studera hur partiet agerade i styrelser och nämnder. En primär 
frågeställning kan vara i vilka frågor som kommunisterna profilerade sig? En 
annan problemställning är i vilken utsträckning det förekom att kommunisterna 
samarbetade med de borgerliga partierna vid omröstningar i fullmäktige? Var så 
fallet även i valärenden?

Bondeforbundets agerande i städernas politik har inte heller behandlats i 
någon större utsträckning. En starkt bidragande orsak är att partiet länge inte var 
representerat i särskilt många av städernas fullmäktige på grund av partiets 
utpräglade jordbruks- och landsbygdsforankring. Det var först under 1960-talets 
senare del som bondeforbundets efterföljare centerpartiet fick ett större stöd i 
städerna och andra större tätorter. Det är kanske tveksamt om det finns något 
motiv till att göra jämförande studier av hur partiets politiker agerade i de städer 
där de var representerade i stadsfullmäktige. En frågeställning skulle ändå vara 
om partiet hade några speciella profilfrågor i städerna, exempelvis motstånd mot 
att ta i anspråk ännu mer åkermark i städernas ytterområden for bebyggelse. Om 
den kvarvarande jordbruksmarken köptes in eller exproprierades kunde det 
innebära att partiets redan lilla väljarunderlag i staden tunnades ut ytterligare.1 I 
fråga om valallianser kunde det vara av intresse att se om det skedde någon 
samverkan mellan socialdemokraterna och bondeförbundet i städerna under de 
perioder som partierna samverkade i regeringen på riksplanet, åren 1936-1939 
och 1951- 1957.

Studierna kan även inriktas på i vilken utsträckning minoritetsskyddet kom till 
användning for att stoppa olika socialdemokratiska förslag till expansion av den 
kommunala verksamheten. Med tanke på Östbergs starka koncentration på 
socialdemokratisk kommunalpolitik är det tänkbart att göra fallstudier eller 
jämförande studier av den ganska begränsade grupp av städer som under hela 
den aktuella tidsperioden hade borgerlig fullmäktigemajoritet. Med få undantag 
handlade det om städer med relativt låg folkmängd.1 Var det till exempel så att 
utbyggnaden av den kommunala verksamheten var mer måttfull i dessa städer 
och att utdebiteringen därför hölls på en lägre nivå än riksgenomsnittet? Vidare 
kan det vara aktuellt att göra undersökningar av några av de många maktskiften 
som skedde i städerna till följd av 1966 års val. Var det exempelvis svårt för 
socialdemokraterna att efter en följd av år i ledningen för staden återgå till rollen 
som oppositionsparti?

Undersökningar av städernas kommunalpolitik bör även beröra frågan i vilken 
utsträckning som det förekom voteringar och reservationer vid fullmäktiges 
sammanträden. Enklare undersökningar har gjorts i en del av de stadshistoriska 
publikationerna.1 ’’ Sådana kartläggningar borde innehålla analyser av dels vilka 
typer av ärenden som medförde konflikter, dels om konflikterna följde parti- 129 * *

129 Ett exempel på detta var i 1950 års val till stadsfullmäktige i Jönköping, där partiet fick 38 
procent av rösterna i ett valdistrikt, som tidigare hade varit en egen landskommun, men som hade 
inkorporerats med staden. I staden som helhet hade partiet bara knappt tre procent av rösterna. 
Larsson 1984 s 69f.

Kommunala valen 1919-1966.
Till exempel Larsson 1984 s 81 ff.



eller blockgränsema. Ett område som särskilt bör beaktas är valen till styrelser 
och nämnder, som i huvudsak skedde vart fjärde år. Voteringar genomfördes 
dock med slutna sedlar, varför det inte går att få fram information om hur de 
enskilda ledamöterna röstade. Eventuella röstsiffror bör emellertid alltid relateras 
till mandatställningen i fullmäktige. Det är fullt tänkbart att rösterna helt följde 
partilinjema, även om det inte går att bevisa. Möjligheterna att upprätthålla 
konsensus borde rimligen ha varit störst om majoriteten tillämpade en mjuk linje 
genom att upprätthålla ett samlingsstyre där minoriteten i fullmäktige fick 
besätta vissa ordförandeposter, även om det i allmänhet kanske inte var de allra 
tyngsta posterna. En övergång till utpräglat majoritetsstyre, där den styrande 
grupperingen tog samtliga uppdrag som ordförande och vice ordförande i de 
kommunala organen, borde däremot klart ha ökat risken för konflikter vid valen. 
En annan tänkbar hypotes är att förekomsten av voteringar var störst i de städer 
där det vägde jämnt mellan de politiska blocken. Vidare är det inte omöjligt att 
voteringar var vanligare under valåren på grund av behovet att profilera sig för 
väljarna.

En annan utgångspunkt för komparativa studier är minoritetsgruppernas 
ageranden. Därvid utgör år 1948 en viss skiljelinje, då kravet på kvalificerad 
majoritet för vissa beslut togs bort. Studier av minoritetens handlande borde vara 
särskilt intressant i de städer där ett av de politiska blocken oavbrutet innehade 
majoriteten i stadsfullmäktige. Hur agerade exempelvis socialdemokraterna i de 
städer som hade konstant borgerlig majoritet? Var det möjligen så att SAP då 
drev en försiktig och pragmatisk politik som föga avvek från den borgerliga 
majoritetslinjen eller fördes det en radikal socialdemokratisk linje som stod i 
bjärt kontrast till den borgerliga politiken? Med tanke på socialdemokraternas 
starka ställning i många städer har sådana frågeställningar inte fått så stort 
genomslag i den tidigare forskningen. På samma sätt kan det naturligtvis vara 
motiverat att studera hur den borgerliga oppositionen handlade i de städer där det 
blev socialistisk majoritet redan år 1919 och där denna sedan bestod åtminstone 
fram till år 1970, när det enhetliga kommunbegreppet infördes. Fördes det någon 
mer självständig borgerlig politik i dessa städer eller var anpassningen till 
socialdemokraternas politik mycket stor?

Tolkningsramar
Möjliga tolkningsramar för städernas politiska liv är liksom under perioden före 
1919 begreppen konflikt och konsensus.112 Det senare anknyter också till den 
politiska kulturen, där samarbete och pragmatism har varit vägledande.131 Frågan 
är om den specifika svenska politiska kulturen som enligt vissa forskare redan 
växte fram på 1600-talets sockenstämmor också tillämpades i den urbana och 
moderna miljö som städerna utgjorde. Med tanke på den socialdemokratiska 
dominansen i många av städerna, särskilt under periodens senare del, kanske det * 133

1,2 Aronsson 1992 s 23ff och Stjemqvist 1993 s 126.
133 Aronsson 1992 s 337-344 och Johansson, Lennart 1995 s 18ff.



är mer relevant att se städerna som lokala socialdemokratiska hegemonier.1 4 Då 
städerna med ett enda undantag hade fullmäktigesystemet under hela den 
aktuella tidsperioden är det också tänkbart att använda begreppet representativ 
demokrati som tolkningsram. Den representativa demokratin utmärks av:* 135

• Flera partier konkurrerar i val.
• Väljarnas makt ligger i byte av regering/majoritet.
• En snäv definition av politik, som bara avser de politiska organens arbete.
• Väljarna saknar i många fall de kunskaper som krävs för att fatta viktiga 

politiska beslut.
• Folkomröstningar skall bara förekomma i klart begränsad omfattning.

Källmaterialet
Städernas handlingar från den aktuella tidsperioden bör med mycket få undantag 
lätt återfinnas i de kommunala arkiven. Även möjligheterna att det finns 
kompletta voteringsbilagor om hur de enskilda fullmäktigeledamöterna har röstat 
får ses som ganska goda. En inte helt ovanlig företeelse i fråga om protokollen är 
att dessa bara ger uppgifter om vad som utspelade sig på själva sammanträdet, 
medan bakgrundsinformationen till ärendena återfinns i form av bilagor till 
protokollen, dock ofta i direkt anslutning till dessa. Det bör därför inte medföra 
några större komplikationer. När det gäller ledamöterna i stadsfullmäktige bör 
partibeteckningarna åtminstone framgå i protokollet från det första sammanträdet 
under valperioden eller i någon bilaga till detta protokoll. Däremot är det högst 
osäkert om partibeteckningarna framgår vid valen till styrelser och nämnder. För 
de som också var ledamöter i fullmäktige uppstår inga bekymmer, men för 
övriga kan det uppstå komplikationer. 1 vissa fall kunde protokollen vara så 
utformade att ledamöterna åtminstone redovisades utifrån vilket politiskt block 
de tillhörde. Det finns några ytterligare metoder for att kunna få fram 
information på området. Ett bra sätt är att kontrollera partiernas valsedlar i det 
senaste valet. Dessa kan finnas i stads-/kommunarkiven hos valnämnderna. 
Andra metoder att fa fram information är via tidningsreferat under valåret eller i 
partiernas efterlämnade material, som ibland finns arkiverade i folkrörelsearkiv 
eller motsvarande.

1.4 Billing och Stigendal 1994 och Stranne 2004 s 52f. Stranne använder dock hara begreppet lokal 
hegemoni i en allmän betydelse utan direkt koppling till den lokala politiken.

1.5 Petersson 1994 s 87f och 180ff och Strandberg 1998 s 33ff.



Studier av de kommunala valrörelserna kan sålunda ske med hjälp av:

• Tidningsmaterial.
• Partiernas interna material som kan finnas bevarat i folkrörelsearkiv eller 

liknande arkiv, vilka i några fall är samlokaliserade med kommunala arkiv.

Handlingarna från partierna kan ge intressant information om eventuell intern 
oenighet om kandidatnomineringen. Valen till stadsfullmäktige skedde efter år 
1922 vart ijärde år, alltså 1926, 1930 osv. Denna ordning behölls fram till år 
1970, då det infördes gemensam valdag till riksdag, landsting och kommun, som 
inföll vart tredje år fram till 1994, då perioderna på nytt blev fyra år långa.1'6

Köpingskommuner och landskommuner 
1919-1970
För köpingskommuner och landskommuner innebar 1919 års förändringar både 
en demokratisering och en partiell övergång till representativ demokrati genom 
införandet av fullmäktigesystemet i knappt 40 procent av dessa kommuner. Alla 
kommuner med över 1500 invånare måste ha fullmäktige. Det fanns 870 sådana 
kommuner. Vidare var det 67 kommuner som inrättade fullmäktige på frivillig 
väg. Kommunalstämma kvarstod som beslutande organ i 1469 kommuner. Under 
åren 1919-1934 skedde en begränsad ökning av antalet köpingskommuner och 
landskommuner med kommunalfullmäktige, till följd av att fler kommuner 
införde fullmäktige på frivillig väg. År 1934 hade 1141 köpingskommuner och 
landskommuner fullmäktige. Av dessa var 274 fullmäktige inrättade på frivillig 
väg. Regelverket förändrades vid 1938 års val, så att alla kommuner med över 
700 invånare måste ha fullmäktige, vilket medförde att kommunalfullmäktige 
fanns i 1670 kommuner. Vid kommunalvalet år 1946, som var det sista med den 
gamla kommunindelningen, hade 1723 köpingskommuner och landskommuner 
fullmäktige. Enbart kommunalstämma fanns i 662 kommuner, vilket var 28 
procent av samtliga köpingskommuner och landskommuner.

Vid valet till storkommunerna år 1950 hade alla kommuner utom en. Hölmön 
i Västerbottens län, fullmäktige. Hölmön hade under 700 invånare och valde att 
inte ha fullmäktige. Genom tillkomsten av den nya kommunallagen år 1953, som 
trädde i kraft år 1955, blev fullmäktige obligatoriskt i alla kommuner. Denna 
kommunallag var gemensam för alla primärkommuner och ersatte de särskilda 
lagarna för städer respektive köpings-/landskommuner som gällt sedan år 1930. 
Den representativa demokratin hade nu fått fullt genomslag i kommunerna.117 136 137

136 Kommunala valen 1919-1966 och Allmänna valen 1970-2002.
137 SFS 1918:1026, SFS 1930:251, SFS 1930:252, SFS 1938:108, SFS 1953:753, Kommunala val

en 1919-1954, Olsson och Kaijser 1954, Sundberg 1956, Kaijser 1960, Brändström. Grimlund och 
Ricknell 1979 s 25f, Östberg 1996 s 62ff, Bäck 2000 s 86f, Aronsson 2001 s 37ff och Aronsson, 
Folkesson och Wångmar 2001 s 9ff.



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

Tabell 3: Fördelningen mellan fullmäktige och stämma i köpingar 
och landskommuner 1919-1954

År Fullmäktige Stämma Totalt
Obligatoriskt Frivilligt Summa

1919 870 67 937 1469 2406
1922 889 117 1006 1398 2404
1926 887 147 1034 1377 2411
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 1919-1954

Beskrivningar av kommunalpolitiken i köpingar och landskommuner återfinns i 
olika typer av lokalhistoriska publikationer, men även i några publikationer av 
rikshistorisk karaktär.118 Lokalhistoriska verk som är skrivna av professionella 
historiker avser bl.a. landskommuner som under perioden inkorporerades med 
städer och landskommuner som ombildades till köpingskommuner.1 ’ ’

Bland de kommuner som hade fullmäktige var det inte helt 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 ändrade reglerna för att införa fullmäktige vid valet 1938 steg siffran kraftigt 
till 235 kommuner. 1 1946 års val var det 169 kommuner där en lista tog samtliga 
mandat i fullmäktige. Storkommunreformen år 1952 innebar i stort sett slutet för 
samlingslistoma. Kommunalvalet år 1950 innehöll nämligen sådana listor i bara 
tre kommuner. I 1954 års kommunala val fanns ingen kommun med enbart 
samlingslista. De återkom dock i tre kommuner 1958, men i två av de tre fallen * *

Till exempel Ivarsson 1988 s 10-29. Två exempel från lokalhistoriska böcker är avsnitten ”Ett 
sekels kommunala utveckling speglad i kommunala beslut” (Josefsson 1994 s 35-47) som finns i 
boken Förlösa socken. En hembygdsbok och ”Örsjö som självständig kommun under åren 1897- 
1951" (Petersson 1962 s 319-343) i Madesjö sockens historia //. Den senare är skriven av en 
person med vetenskaplig kompetens, Folke Petersson.

Tillexempel Rydén 1972 s 33 Iff, Rydén 1981 s 19!foch Larsson 1991 s 428ff.



handlade det om extra val till foljd av att det ordinarie valet hade överklagats och
... . 140upphävts.

Förslag till forskning
Undersökningar av politiken i köpingskommuner och landskommuner under 
perioden 1919-1950/1954 får särskiljas beroende på om det fanns fullmäktige 
eller stämma som beslutande organ. Vid valet av undersökningskommuner måste 
denna skillnad tydligt beaktas. Samlingslistan behölls längst i Holmöns kommun 
i Västerbottens län. Holmöns kommun hade faktiskt kvar denna form av lista 
ända tills kommunen upphörde 1974 i samband med att kommunblocksreformen 
slutfördes. För personer som studerar historia vid Umeå universitet kunde kanske 
en fallstudie av de politiska förhållandena i Holmöns kommun vara av intresse. 
Förekomsten av enbart samlingslista i kombination med lågt invånarantal kan 
utan tvekan vara en fruktbar utgångspunkt för ett uppsatsarbete. Hölmön var 
under perioden 1952-1973 landets till folkmängden klart minsta kommun, med 
färre än 200 invånare under periodens senare del ,l4! Med tanke på det dåvarande 
regelverket, som föreskrev att varje kommun måste inrätta ett inte obetydligt 
antal styrelser och nämnder måste det sammanlagda antalet kommunala uppdrag 
ha varit mycket högt i relation till folkmängden. Fullmäktige hade 17 ledamöter, 
vilket innebar att nästan 10 procent av hela befolkningen satt i fullmäktige. Den 
sista valperioden Hölmön var egen kommun måste alla kommuner ha följande

142organ:

• Kommunfullmäktige.
• Revisorer.
• Kommunstyrelse.
• Valnämnd.
• Trafiknämnd.
• Social centralnämnd.
• Skolstyrelse.
• Byggnadsnämnd.
• Hälsovårdsnämnd.
• Uttagningsnämnd. 140 141 142

140 Kommunala valen 1919-1966, Allmänna valen 1970-1973, Ivarsson 1988 s 14f, Wigren 1988 s 
83f, Aronsson 2001 s41ffoch Aronsson, Folkesson och Wångmar 2001 s 60f.

141 Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1973.
142 Sveriges kommunkalender 1971 s 160 och SOU 1972:32 s 88f. Vid 1970 års val var en av 17 

ledamöter (sex procent) i kommunfullmäktige kvinnor. Den genomsnittliga siffran för hela riket 
låg på 14 procent. Allmänna valen 1970 Del 2 s 234f. Det innebär dock inte med automatik att 
andelen kvinnliga ledamöter i styrelser och nämnder var lägre än genomsnittet tör landet.



En fråga som infinner sig är i vilket utsträckning detta medförde en långtgående 
uppdragskoncentration till ett relativt begränsat antal personer. Hade exempelvis 
kvinnor och yngre personer lättare att få kommunalpolitiska uppdrag än vad som 
var normalt i andra betydligt större kommuner? En sådan detaljstudie skulle 
rimligen klart underlättas av det låga invånarantalet i kommunen.

Den offentliga svenska valstatistiken för 1919-1934 anger bara den länsvisa 
fördelningen av antalet kommuner med samlingslista. Det är först vid valet år 
1938 som det går att få fram uppgifter om situationen i varje enskild kommun.m 
Förekomsten av samlingslistor skulle mycket väl kunna kopplas samman med 
studier av hur vanligt det var med motsättningar i fullmäktige som slutade med 
votering och/eller reservation. En frågeställning för lokala undersökningar skulle 
kunna vara om det fanns ett samband mellan att fullmäktige var valt med en 
samlingslista och att det förekom mycket få motsättningar i fullmäktige. Frågan 
blir intressant om kommunen hade samlingslista under många valperioder. Det 
skulle även vara tänkbart att göra jämförelser av konfliktnivån i fullmäktige 
mellan en kommun med samlingslista och en kommun där fullmäktige valdes på 
flera partilistor. Det kunde finnas motiv att undersöka om det fanns ett samband 
mellan en stigande konfliktnivå i fullmäktige och att systemet med samlingslista 
övergavs vid det följande valet. Åren 1919 till 1934 får sådana undersökningar 
ske på basis av förstudier i de kommunala arkiven, medan de från år 1938 kan 
göras utifrån den nationella valstatistiken. Undersökningar av konflikt och 
konsensus i kommunerna bör, i den mån det fanns partibildningar i kommunen, 
analysera i vilken utsträckning som motsättningar i fullmäktige följde parti- och 
blockgränser.

En annan konfliktdimension är geografiska motsättningar, vilket antagligen 
särskilt gällde de kommuner som var ganska stora till ytan och hade två relativt 
jämnstora tätorter.143 144 Det är inte heller uteslutet att politiska och geografiska 
motsättningar i vissa fall kunde sammanfalla. Ett exempel är om en del av 
kommunen var starkt industrialiserad, vilket ledde till att arbetarrörelsens partier 
där fick en framskjuten position, medan den andra delen hade en tydligt agrar 
och borgerlig prägel. Om dessutom mandatställningen mellan de traditionella 
politiska blocken var jämn låg det nära till hands att voteringar och reservationer 
blev vanliga. En fallstudie kunde onekligen vara av intresse för att eventuellt 
söka verifiera en sådan hypotes. Det krävs troligen ganska ingående kunskaper 
om lokalsamhället för att hitta ett undersökningsobjekt som uppfyller dessa 
kriterier. Den geografiska dimensionen behandlas i samband med studier av 
politiken i storkommunema som började sin verksamhet år 1952.

Utifrån Kjell Östbergs forskning kan det också finnas motiv att andersöka 
socialdemokraternas väg till maktpositioner även i mindre och inte ika starkt 
industrialiserade kommuner som han har undersökt. Hur vanligt vir det att 
borgerliga politiker satt kvar på tunga uppdrag i denna typ av komrmner långt 
efter det att socialdemokraterna hade erhållit majoritet i fullmäktige’ I vilken

143 Kommunala valen 1919-1966.
144 Ett exempel på en sådan konfliktdimension behandlas i en ganska nyutkommet doktorsav

handling i historia av Kenneth Strömberg 2004 s 25Iff.



utsträckning och hur tidigt förekom motsatsen, att socialdemokratiska politiker 
fick ordförandeuppdrag trots att det var borgerlig majoritet i fullmäktige? Att 
besvara denna typ av frågeställningar kräver noggranna studier av valen till 
styrelser och nämnder i kommunen. Vidare förutsätter det att det verkligen går 
att få fram verkligt tillförlitliga uppgifter om kommunalpolitikernas parti- eller 
åtminstone blocktillhörighet.

Studier av fullmäktiges arbete kan även ta upp sammanträdesfrekvensen och 
de typer av ärenden som var uppe till behandling i fullmäktige, vilket särskilt bör 
relateras till de frågor som behandlades i kommunalnämnden. Hur vanligt var det 
att frågor bara togs upp i kommunalnämnden utan att hänskjutas till fullmäktige 
som ändå var det högsta beslutande organet? Vilken typ av ärenden var det som i 
så fäll stannade i nämnden? Förekom det kritik på fullmäktiges möten mot att 
ärenden bara behandlades av nämnden? Det är också av intresse att ta reda på i 
hur stor utsträckning som kommunalnämndens ledamöter även var ledamöter av 
fullmäktige.

En problemställning med anknytning till stämman gäller de kommuner som 
på frivillig väg beslöt att införa kommunalfullmäktige. Hur motiverades behovet 
av att inrätta fullmäktige? Fattades sådana beslut ofta under oenighet? I den mån 
det går att få fram partitillhörigheten på de som deltog i debatten och beslutet på 
stämman, var det då framförallt socialdemokratiska företrädare som drev kravet 
på att det skulle inrättas fullmäktige? Det kan även vara aktuellt att studera hur 
vanligt förekommande det var att kommuner avskaffade fullmäktige, antingen 
efter det att kommunens folkmängd hade sjunkit under den gräns där det var 
obligatoriskt att inrätta fullmäktige eller att införandet hade skett på frivillig väg, 
varför det stod kommunen fritt att återgå till att ha kommunalstämma. Med tanke 
på att minimifolkmängden för att ha fullmäktige sänktes från 1500 till 700 
invånare 1938, kunde det förekomma att en kommun som avskaffade fullmäktige 
under 1920- eller början av 1930-talet därför att folkmängden hade gått ned 
under 1500 invånare, år 1938 åter tvingades att välja fullmäktige.14'

Forskning om kommuner med bara kommunalstämma bör inte minst inriktas 
på deltagandet på stämmorna. Ett bekymmer med sådana undersökningar är att 
protokollen långt ifrån alltid ger någon detaljerad information. De säkraste 
uppgifterna om närvaron på stämman finns i de fall det förekom voteringar. Ett 
osäkerhetsmoment uppstår om det fanns deltagare på stämman som valde att 
avstå vid voteringen. Ibland kan protokollen emellertid också ge uppgifter 
därom. Deltagandet på stämman kan räknas fram med hjälp av den nationella 
valstatistiken, där antalet röstberättigade vid riksdags- och landstingsval anges. 
Det finns därmed uppgifter för vartannat år under hela tidsperioden. I den mån 
protokollen bara ger information om antalet närvarande vid de tillfällen det 
förekom voteringar finns det naturligtvis en viss risk för att de stämmor där det 
förekom konflikter var något mer välbesökta än de stämmor där samtliga beslut 
fattades i full konsensus. Vid eventuella generaliseringar får det därför göras 
vissa reservationer för denna omständighet. Det är sålunda viktigt att försöka 
relatera närvaron till vilken typ av ärenden som behandlades. I boken Från 145

145 Aronsson 2001 s 38.



fattigvård till välfärd berättas att det kunde hända att bara stämmans ordförande 
infann sig på mötet. Ordföranden tvingades därför att söka upp folk och förmå 
minst två av dem att delta i stämman så att det kunde väljas justeringsmän till 
protokollet. Ett sätt att öka deltagandet på stämman var att förlägga mötet i direkt 
anslutning till söndagens högmässa.146 147 En typ av ärende som rimligen måste ha 
bedömts vara av ganska stor vikt var besluten om den nya kommunindelningen 
på 1940-talet, som trädde i kraft år 1952. 1 den mån det förekom voteringar på 
stämmorna och dessa har återgivits i de statliga myndigheternas handlingar 
varierade närvaron på stämmorna mellan 1 och 68 procent. Medeltalet låg på 14

147procent.
En ojämn och låg närvaro på kommunalstämmorna ökade naturligtvis risken 

för att det fattades beslut som inte var representativa för folkmeningen. En 
mycket begränsad intressegrupp kunde i vissa fall driva igenom beslut som 
tydligt gynnade dem själva och som knappast hade förankring hos samtliga 
röstberättigade. Två sätt att kunna få fram uppgifter om sådana frågor är dels i de 
fall som stämman fattade ett annat beslut än vad som kommunalnämnden hade 
föreslagit, dels om frågor togs upp på nytt vid en senare stämma för att ta ett 
korrigerande beslut. Ingen av dessa omständigheter ger dock med automatik 
något belägg för att en tillfällig majoritet fattade ett i mångas tycke felaktigt och 
partiskt beslut. Alla ärenden behandlades inte heller av kommunalnämnden. Ett 
exempel på detta är valen till styrelser och nämnder.

Det är egentligen två typer av ärenden som kan vara särskilt intressanta att 
undersöka ur denna synvinkel:

• Valen till styrelser och nämnder, vilka i regel gjordes på årets sista stämma.
• Besluten om utgifts- och inkomststaten (budgeten) som antogs på hösten 

varje år.

Ett möjligt scenario är i det första fallet att ett antal kvinnliga kommuninvånare 
kom överens om att gå på kommunalstämman i syfte att försöka öka den 
kvinnliga representationen i styrelser och nämnder, inte minst i den viktiga 
kommunalnämnden. Var det en ovanligt dålig uppslutning på stämman borde det 
ha funnits goda möjligheter att nå framgång med en sådan aktion. I fråga om de 
ekonomiska besluten kunde till exempel frågan om inköp av en brandbil till 
kommunens brandkår medföra att brandkårens personal slöt upp mangrant på 
stämman och röstade igenom ett sådant inköp, vilket kunde få till effekt att det

146 Ivarsson 1988 s 10. Det skall betonas att Ivarssons exempel tycks vara hämtat från tiden före är 
1919. Det är dock fullt möjligt att liknande situationer inträffade även under perioden 1919-1951.

147 Wängmar 2003 s 152f, 161 ff och 184.



var nödvändigt att höja kommunalskatten. Det troliga är dock att dessa typer av 
händelser var sällsynta och att stämman med fä undantag gick på den linje som 
kommunalnämnden hade föreslagit. Ett logiskt skäl därtill kan vara att det främst 
var kommunalnämndens ledamöter som deltog på stämmorna. I den mån 
kommunen senare övergick till att ha fullmäktige kan det vara intressant att göra 
jämförelser om kommunalnämndens makt att i stor utsträckning i realiteten 
diktera besluten förändrades när stämman ersattes av fullmäktige.

Liksom när det gäller kommuner med fullmäktige är det befogat att undersöka 
förekomsten av konflikt och konsensus på stämmorna. Hur vanligt var det med 
konflikter på stämmorna och i vilka frågor uppstod det oftast motsättningar? 
Som tidigare har nämnts är de ekonomiska besluten och valärendena särskilt 
viktiga att titta på. Uppstod det till exempel oenighet när det var aktuellt att höja 
skatten? Vidare kan det vara motiverat att ta reda på eventuella partipolitiska 
motsättningar på stämman, även om det är sannolikt att sådana var något mer 
sällsynta än i de kommuner som hade fullmäktige. Det kan också vara befogat att 
koppla ihop de partipolitiska styrkeförhållandena i väljarkåren med närvaron på 
stämmorna. Var det exempelvis så att de socialdemokratiska politikerna inte tog 
så aktiv del i stämmans arbete i de kommuner där det fanns en kompakt 
borgerlig majoritet i väljarkåren? Under den sista valperioden med stämmor 
(1946-1951) hade 83 procent av kommunerna med enbart stämma en borgerlig 
väljarmajoritet. Siffrorna baseras på resultaten i landstingsvalet år 1946.148 149 Finns 
det möjligen exempel på att de olika politiska grupperingarna tillämpade någon 
form av system för kvittning på stämmorna så att majoritetsläget i väljarkåren 
inte skulle rubbas? Att finna sådana belägg i de kommunala protokollen är dock 
svårt. Det kan krävas tillgång till lokalt partimaterial eller intervjuer med 
personer som har deltagit i stämmorna. I det senare fallet finns det rimligen bara 
en begränsad skara av människor kvar.

Den geografiska konfliktdimensionen kan också bli aktuell att undersöka i 
fråga om stämmorna. Flertalet av de kommuner som hade stämma var dock 
ganska små till ytan, vilket antagligen medförde att denna dimension inte blev så 
uttalad. Frånvaron av namnuppgifter på de som deltog på stämmorna kan vara ett 
hinder för att i detalj kunna analysera den geografiska dimensionen.

Utrymmet för olika former av komparativa studier av stämmorna måste 
betraktas som stort. 1 vissa län var det dock relativt få kommuner som hade 
stämma efter år 1919, vilket kan relateras till folkmängden i kommunerna. Två 
mycket tydliga exempel är Västerbottens och Norrbottens län.14'’ Merparten av 
de svenska stads-/kommunarkiven har handlingar från kommunalstämmor under 
tiden med allmän rösträtt, åtminstone fram till år 1938. Det kan även finnas skäl 
att göra jämförande studier mellan kommuner med fullmäktige och kommuner 
med bara stämma, i synnerhet om komparationen har begreppen konflikt och 
konsensus som utgångspunkt. En möjlig hypotes att utgå ifrån är att stämman i

l4* Kommunala valen 1946 och Wängmar 2003 s 157.
149 Kommunala valen 1919-1946. Vid 1946 års kommunalval hade alla kommuner utom en (Hölm

ön) i de båda länen fullmäktige.



större utsträckning än fullmäktige präglades av beslut i konsensus, bl.a. därför att 
partipolitiken spelade en så pass begränsad roll på stämman.

Storkommunreformen innebar två viktiga förändringar:

• En total övergång till representativ demokrati genom att alla kommuner fick 
fullmäktige.

• Partipolitiseringen fick nästan fullständigt genomslag, då systemet med 
samlingslistor i stort sett upphörde.

De tidigare berörda konfliktdimensionerna, partipolitiska och geografiska, borde 
mot bakgrund av den nya kommunindelningen ha fått ännu större aktualitet. 
Dessa båda dimensioner måste ställas mot varandra redan från storkommunernas 
start. Ärenden som särskilt bör beaktas är valen till styrelser och nämnder samt 
organiseringen av den kommunala verksamheten. Det senare var emellertid i viss 
mån även en ekonomisk fråga, där det handlade om att i huvudsak upprätthålla 
en enhetlig servicenivå i hela kommunen. Det var till exempel inte alldeles 
enkelt att infor medborgarna motivera att det skulle serveras skolmåltider i en av 
kommundelarna, medan de två andra delarna av kommunen skulle få klara sig 
utan.150 Om den nya storkommunen snabbt genomförde en centralisering av 
exempelvis skolväsendet ligger det utan tvekan nära till hands att det uppstod 
geografiska motsättningar inom den nya kommunen.151 Sammansmältningen av 
de olika delarna underlättades däremot troligen om kommunen åtminstone till en 
början behöll en förhållandevis decentraliserad organisation inom de olika 
kommunala verksamhetsområdena.152

Omröstningar vid personval skedde med slutna sedlar, men av protokollen 
brukar det oftast framgå vilken ledamot som framförde yrkandet, bostadsorten 
för de föreslagna och valda ledamöterna. Analysen av geografiskt baserade 
motsättningar vid valärenden kan kräva tillgång på kartmaterial for att kunna ta 
reda på den rätta bostadsorten och därmed också kommundelen, som ofta hade 
utgjort en egen kommun fram till och med 1951. Det är också betydelsefullt att 
följa utvecklingen av valen till styrelser och nämnder under ett flertal perioder. 
Kunde kanske sådana geografiska motsättningar finnas kvar ända fram till att 
storkommunerna ersattes av kommunblocken under slutet av 1960-talet och 
början av 1970-talet, eller ännu längre? Eller var det så att dessa konflikter 
tunnades ut ganska snart under 1950-talet och istället ersattes av partipolitiska 
motsättningar? Ett tredje alternativ är naturligtvis att valen till de kommunala 
organen redan från början eller ganska snart gjordes i konsensus. Vidare är det 
tänkbart att undersöka om det var den mer traditionella politikergruppen, d.v.s. 
medelålders och äldre män som främst kunde fortsätta med sina uppdrag i 
storkommunerna, medan kvinnor och yngre män, åtminstone inledningsvis, fick 
svårare att hävda sig när antalet uppdrag minskade. 5’ En företeelse som hade

150 Ivarsson 1988 s 35.
IM Johansson 2002 s 137f.
152 Aronsson och Johansson 2002 s 146ff.
1,1 Den traditionella politikergruppen har bl.a. undersökts av Anders Wigren 1988 s 106ffoch 132ff.



betydelse i sammanhanget var uppdragskoncentrationen, det vill säga hur många 
kommunala uppdrag varje person innehade. Detta kan vara en utgångspunkt för 
lokala undersökningar av politikerkårens utveckling under 1950- och 1960-talen. 
En minskning av det politiska mångsysslandet bland vissa män kunde utan någon 
som helst tvekan ha öppnat upp för fler kvinnor och yngre människor i den 
kommunala politikerkåren.

I fråga om den kommunala verksamhetens organisation gällde utvecklingen 
både en utbyggnad och en centralisering. Ur politiskt geografisk synvinkel kunde 
sådana förändringar i viss mån vara kontroversiella. Kunde det till exempel 
uppnås full enighet om att centralisera brandväsendet, vilket innebar att liera 
brandkårer i kommunens ytterområden nedlades, medan brandkåren i huvudorten 
rustades upp? I detta avseende kan det vara bra att veta under vilka former som 
storkommunreformen genomfördes på det lokala planet. Om sammanläggningen 
skedde med tvång och under upprörda känslor kunde en centralisering av den 
kommunala verksamheten leda till stor bitterhet. Problemen med geografiska 
motsättningar vid omorganisationer inom olika kommunala ansvarsområden har 
naturligtvis anknytning till kapitlen om specifika kommunala verksamheter som 
finns senare i denna bok.

Vid studier av politiken i storkommunema är det olämpligt att bara fokusera 
på valen till de kommunala organen och de organisatoriska frågorna. En total 
genomgång av konflikt och konsensus i kommunalfullmäktige under hela epoken 
med storkommuner, som ändå bara varade i omkring 20 år, borde vara realistiskt 
som uppsatsämne inom grundutbildningen i historia eller lokalhistoria. En 
huvudfrågeställning blir i vilken omfattning och i vilka frågor som det uppstod 
konflikter i fullmäktige? Alla konflikter behövde emellertid inte ha politiska eller 
geografiska utgångspunkter. Det är också tänkbart att det kunde handla om 
generationsmotsättningar, motsättningar mellan män och kvinnor eller någon 
form av etiska eller moraliska grunder som frågor om utskänkningsärenden och 
liknande. Eventuella motsättningar mellan könen behandlas mer utförligt i ett 
separat kapitel nedan.

För att få möjlighet att studera storkommunreformens effekter på politiken 
borde jämförande studier mellan en storkommun bildad år 1952 och en annan 
landskommun som inte hade berörts av reformen göras. En sådan komparation 
bör omfatta hela tiden kommunerna existerade. Det finns framförallt två frågor 
vid undersökningar över en längre tidsperiod:

• Avtog en förhöjd konfliktnivå i storkommunen efter en viss inkörnings- och
sammanfogningsperiod, för att sedan ligga på ungefär samma nivå som i den
andra kommunen?

• Hur agerade de båda kommunerna vid besluten om kommunblocksreformen?

Var det möjligen så att den kommun som inte hade berörts av den första 
reformen intog ett mer hårdnackat motstånd mot kommunblocksreformen än den 
kommun som redan hade upplevt en sammanläggning? I den första kommunen 
fanns det kanske kvar någon form av gammal sockenidentifikation, medan denna 
hade gått förlorad i den sammanslagna kommunen. Om det finns praktisk 
möjlighet skulle det vara en klar fördel om de båda kommunerna inte hade alltför



olikartade förhållanden. Fakta som då kan vara relevanta att beakta är folkmängd 
och eventuellt även befolkningsutveckling, yta, tätortsgrad och politisk majoritet. 
Utifrån den tidigare betonade geografiska dimensionen skall ytans betydelse inte 
underskattas. Det bästa är om den kommun som inte hade berörts av 1952 års 
indelningsreform var till arealen i princip lika stor som den sammanslagna 
kommunen. Förutsättningarna för sådana jämförande studier bör finnas på en hel 
del håll runt om i landet. I vissa fall bör det räcka med att besöka endast ett 
kommunalt arkiv. Det finns dock förhållandevisstora skillnader mellan olika 
delar av landet. 1 Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län finns det däremot 
inga möjligheter alls.154

1 vissa fall har det givits ut särskilda publikationer om en storkommuns 
verksamhet. Dessa har inte specifikt inriktat sig på de politiska förhållandena i 
kommunen, utan har även innehållet en bred genomgång av de olika kommunala 
verksamhetsområdenas utveckling under en period som kännetecknades av en 
snabb och dynamisk kommunal expansion.155 * * Med tanke på att böckerna har en 
så allmän kommunal inriktning innebär det emellertid inte något hinder för 
ytterligare forskning. Dock bör forskning om sådana kommuner lämpligen ha en 
specifik inriktning, exempelvis på den kommunalpolitiska utvecklingen, där 
konflikt och konsensus kan stå i centrum.

Tolkningsramar
Delar av detta avsnitt har delats upp på grundval av om kommunerna hade direkt 
demokrati i form av kommunalstämma eller om det tillämpades representativ 
demokrati genom att det fanns kommunalfullmäktige. Mot bakgrund av detta ter 
sig de båda begreppen direkt respektive representativ demokrati som lämpliga 
tolkningsramar. Direkt demokrati benämns också tor deltagardemokrati. Denna 
kännetecknas främst av följande moment:1'6

• Det viktigaste med demokratin är att samtliga medborgare själva deltar i det 
politiska beslutsfattandet.

• Folkets makt ligger i att ha medbestämmanderätt och direkt deltagande i 
beslutsprocessen.

• Definitionen av politik är bred och omfattar samhällslivets alla delar.
• Medborgarna fostras till politisk medvetenhet genom att själva delta i 

beslutsprocessen.
• En positiv inställning till folkomröstningar.

Dessa normer skall alltså appliceras på den verklighet som rådde i de köpingar 
och landskommuner som enbart hade stämma. Tolkningsramarna borde vara 
särskilt lämpade vid jämförande studier mellan kommuner med fullmäktige och

154 Ivarsson 1992, Andersson 1993 och Svensk Arkivguide 2002.
Till exempel Minnesskrift over Àlmeboda kommun omfallande Ålmeboda och Långasjö försam

lingar 1970 och Torslunda storkommun 1952-1970 (Johansson 1985).
''' Petersson 1994 s 87Γ och Strandberg 1998 s 3Iff. Den representativa demokratin beskrivs pä

sidan 76 i denna bok.



kommuner med stämma. Begreppen konflikt och konsensus är en annan fullt 
tänkbar ram för mer övergripande tolkningar av det empiriska materialet.1'7 Vid 
undersökningar av den politiska situationen i storkommunema frän år 1952 blir 
begreppet lokal identitet aktuellt.158 159 En annan fråga är om den lokala identiteten 
fortfarande främst var kopplad till den gamla kommunen som upphörde år 1952 
eller om det växte fram en gemensam lokal identitet i den nya storkommunen. 
Inslaget av geografiskt betingade konflikter i den kommunala politiken skulle 
kunna vara ett mått på hur identiteten utvecklade sig. Ett annat närbesläktat 
begrepp till lokal identitet är lokal identifikation, som avser hur starkt en individ 
identifierar sig med den egna kommunen.154 Även begreppet centralisering och 
den närbesläktade relationen mellan centrum och periferi, konkretiserad i den så 
kallade centralortsteorin, skulle kunna vara användbara i fråga om beslut i 
storkommunema som avsåg hur de olika verksamheterna skulle organiseras.160

Källmaterialet
Arkivundersökningama av protokoll och andra handlingar från köpingar och 
landskommuner under perioden 1919-1970 innebär antagligen att materialet 
successivt blir av allt högre kvalitet. Vid periodens början handlar det om 
handskrivna protokoll utan bilagda handlingar, medan det vid periodens slut 
finns maskinskrivna protokoll med i vissa fall omfattande bifogade handlingar 
som är arkiverade i separata akter. Information om hur enskilda ledamöter 
röstade i voteringar skall då regelmässigt finnas tillgänglig. Som tidigare har 
nämnts utgör 1952 års storkommunreform en inte obetydlig vattendelare i fråga 
om arkivmaterialets kvalitet. Från tiden före år 1952 kan det förekomma att 
protokoll och andra viktiga handlingar från en landskommun helt enkelt har 
förkommit. Helst bör undersökningskommuner med komplett material väljas. 
Möjligheterna till de olika former av jämförande studier som har skisserats ovan 
varierar avsevärt mellan olika kommunala arkiv.

Under storkommunepoken finns det i regel också större möjligheter att få 
information från tidningsmaterial, då minskningen av antalet svenska kommuner 
medförde att tidningarna kunde ägna varje kommun något större bevakning. 
Denna utveckling kunde exempelvis ta sig uttryck i att en reporter från tidningen 
nu bevakade fullmäktiges sammanträden. Före 1952 var det troligen vanligare att 
detta sköttes av en ortsmeddelare, som själv kanske var kommunalpolitiskt aktiv 
i kommunen. Det skall dock betonas att tidningsmaterial inte skall ersätta det 
kommunala källmaterialet, utan bör istället ses som ett kompletterande material. 
De kommunala protokollen kan vara skrivna som diskussionsprotokoll, vilket 
sålunda innebär att det finns referat av vad de olika ledamöterna har sagt under

1,7 Aronsson 1992 s 23ff och Stjemqvist 1993 s 126.
IS* Roth 1969 s 192-207, Gidlund 1986 s 83 och 101, Salomonsson 1994 s 103f och Wängmar 2003 

s 54.
159 Eythorsson 1998 s 6 och 178ff.
160 Olander 1983 s 248ff, Olander 1984 s39ff och Petersson och Söderlind 1993 s 47. Central

ortsteorin var egentligen törst aktuell i samband med kommunblocksreformen, men torde inte vara 
irrelevant att även applicera på utvecklingen av den kommunala verksamheten i storkommunerna.



sammanträdet. Det är dock minst lika troligt att protokollen var utformade som 
beslutsprotokoll, där inte diskussionen framgår i detalj. Det är framförallt i denna 
situation som tidningens eventuella referat från sammanträdet kan vara till nytta.

Municipalsamhällen
I fråga om inrättandet av fullmäktige i municipalsamhällena gällde samma regler 
som i köpingskommuner och landskommuner. Gränsen för att på obligatorisk 
väg införa fullmäktige gick alltså vid 1500 invånare. Vid det första valet med de 
nya bestämmelserna 1919 var det 55 municipalsamhällen (30 procent) som hade 
fullmäktige, medan systemet med enbart stämma fanns i 126 samhällen. Det 
totala antalet ledamöter i municipalfullmäktige var 1235. År 1946 var det 181 
municipalsamhällen (83 procent) som hade fullmäktige. Det sammanlagda 
antalet mandat uppgick då till 3464. Detta var en liten minskning i förhållande 
till föregående val då det var 3611 ledamöter, vilket var den högsta siffran under 
hela epoken med municipalsamhällen. Vid detta tillfälle fanns stämma i 38 
samhällen. Flertalet av municipalsamhällena med fullmäktige hade infört denna 
institution för att folkmängden var över 700 och det därför var obligatoriskt. På 
samma sätt som för kommunalfullmäktige hade gränsen sänkts från 1500 till 700 
invånare vid valet år 1938. Från och med kommunalvalet år 1954 var samtliga 
municipalsamhällen tvungna att ha fullmäktige. Vid denna tidpunkt hade antalet 
municipalsamhällen börjat minska relativt kraftigt. Som tidigare har nämnts 
avvecklades de sista municipalsamhällena vid årsskiftet 1970/1971, även om 
antalet då hade nedgått till ett verkligt minimum. Den sista perioden 1967-1970 
fanns det bara 95 mandat i municipalfullmäktige i hela landet."’1

En komplikation med valen till municipalfullmäktige är att valsiffrorna för de 
enskilda samhällena inte börjar redovisas i den nationella valstatistiken år 1938 
på det sätt som gällde för valen till fullmäktige i köpingar och landskommuner. 
Studier av valresultaten i municipalsamhällena måste därför antingen göras i 
något av de statliga arkiven (statistiska centralbyråns arkiv för valstatistik, 
landsarkiven eller länsstyrelsernas arkiv), där länsstyrelsernas protokoll från 
röstsammanräkningarna förvaras eller på plats i de kommunala arkiven, där 
municipalsamhällenas handlingar återfinns.

Förslag till forskning
Undersökningar av den politiska situationen i municipalsamhällena innebär till 
stor del ett nytt forskningsfält. Municipalsamhällena var som tidigare nämnts inte 
jämnt fördelade över landet. Det var särskilt fyra av länen som hade många 
samhällen, Stockholm, Kristianstad, Göteborg och Bohus samt Västerbotten. 
Komparativa studier av valen och det politiska livet i municipalsamhällena kan 
alltså med fördel förläggas till dessa län. I några av de nuvarande kommunerna 
fanns omkring tio samhällen som alltså kan studeras i ett och samma stads- 161

161 Kommunala valen 1919-1966.



/kommunarkiv. Eftersom municipalsamhällena nästan undantagslöst utgjordes av 
tätortsområden får det anses troligt att den partipolitiska stmkturen redan från 
1919 i många fall uppvisade ganska stora likheter med forhållandena i städerna. 
Det kan till exempel på ganska goda grunder antas att bondeförbundet hade en 
svag ställning.

Studier av konflikter i municipalfullmäktige eller på municipalstämman bör 
framförallt fokuseras på partipolitiskt grundade konflikter, då den geografiska 
dimensionen inte bör ha varit så aktuell i de till ytan små municipalsamhällena. 
En typ av möjlig konflikt som särskilt bör beaktas är frågan om relationen till 
den eller de landskommuner som samhället i grunden tillhörde. Sådana studier 
bör även ta upp hur landskommunen/landskommunema såg på den aktuella 
problematiken. Fanns det till exempel personalunioner mellan landskommunen 
och municipalsamhället och hur agerade då dessa politiker. Flur vanligt var det 
med konflikter i landskommunens beslutande organ som hade sin grund i olika 
uppfattningar om relationen mellan landskommunen och municipalsamhället? 
Den yttersta motsättningen måste rimligen ha gällt en eventuell upplösning av 
municipalsamhället.

Tolkningsramar
Tolkningsramarna behöver inte avvika särskilt mycket från de som angivits för 
städerna. Begreppen konflikt och konsensus blir till exempel åter aktuella.I,,: Det 
senare anknyter också till den politiska kulturen, där samarbete och pragmatism 
har varit vägledande.1'” Frågan är om den svenska politiska kulturen som hade 
vuxit fram på 1600-talets sockenstämmor tillämpades i municipalsamhällena. En 
anledning till att det skulle råda ganska stor enighet är att municipalsamhällena 
bara ansvarade för en mindre del av den kommunala verksamheten. Konflikterna 
kunde kanske inte minst uppstå i relationen mellan municipalsamhället och den 
landskommun där samhället var beläget. Oenigheten kunde sålunda vara mer 
extern än intern.

Källmaterialet
Arkivmaterialet från municipalsamhällena omfattar framförallt perioden efter år 
1900. Äldre material om tillämpning av stadsstadgor finns i landskommunernas 
arkiv. Risken för att handlingar skall ha försvunnit får anses vara något mindre 
än vad som gäller för enbart landskommunerna. Samtidigt finns det en viss risk 
för att municipalsamhällenas material betraktades som något mindre viktigt än 
för primärkommunerna. Samhällena hade även styrelser och nämnder, som en 
vanlig primärkommun, för de delar av den kommunala verksamheten som ingick 
i municipalsamhället. Konflikter i form av voteringar kan i vissa fäll bli något 
problematiska att förklara därför att protokollen inte ger information om hur de 
enskilda ledamöterna röstade. 1 sådana fall får undersökningarna begränsas till



frågan i vilka typer av ärenden som det främst uppstod motsättningar. En annan 
komplikation som kan uppstå i fråga om källmaterialet är när ett samhälle var 
beläget i mer än en landskommun. Handlingarna skall i normala fall forvaras i 
anslutning till handlingarna från den landskommun där huvuddelen av samhället 
var beläget. I några fall kan landskommunerna idag tillhöra olika kommuner, 
varför det kan råda en viss osäkerhet i vilket kommunalt arkiv som materialet 
återfinns.

Kommunerna från 1971
Från och med 197I finns det ingen uppdelning i olika typer av primärkommuner. 
Alla benämndes från och med nu bara kommun. Nya kommunallagar har 
tillkommit åren 1977 och 1991. Av dessa var den senare viktigast genom att 
kommunernas fick större frihet att själv bestämma över sin nämndorganisation. 
En annan händelse var slutförandet av kommunblocksreformen år 1974, som i 
stort sett gav den kommunstruktur som gäller i Sverige år 2005. Merparten av 
sammanläggningarna inom ramen for kommunblocksreformen skedde emellertid 
redan år 1971, d.v.s. samtidigt med att ett enhetligt kommunbegrepp infördes.164

Förslag till forskning
De nya kommuner som tillkom under åren 1965-1974 kan undersökas på samma 
sätt som rekommenderades i fråga om de nya storkommunerna år 1952, d.v.s. 
frågan om eventuella motsättningar som uppstod genom sammanläggningarna. 
Problematiken syftar då på den geografiska konfliktdimensionen. Parallellt med 
sammanläggningarna skedde en tilltagande partipolitisering i kommunerna, 
vilken behandlas mer utförligt nedan. En relevant frågeställning är då om de 
geografiska konflikterna fick en underordnad betydelse i de nya kommunerna 
därför att de partipolitiska motsättningarna växte relativt snabbt? Liksom i fråga 
om situationen efter 1952 års indelningsreform kan det vara intressant att studera 
konflikter på två olika områden. För det första gäller det valen till styrelser och 
nämnder. För det andra är det organiseringen av den kommunala verksamheten, 
främst ur ett centraliseringsperspektiv.16'

Perspektivet med begreppen centralisering och decentralisering kan också 
mycket väl relateras till de politiska majoritetsförhållandena i kommunerna. 
Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet inföll nämligen en verklig 
framgångperiod for centerpartiet som på kort tid blev det klart största borgerliga 
partiet. Ett nyckelbegrepp i partiets profilering var decentralisering, som ställdes 
mot socialdemokraternas betydligt mer centralistiska hållning.166 Frågan är i 
vilken utsträckning som en kommun med borgerlig majoritet, där centerpartiet

164 SFS 1969:780, SFS 1977:179, Andersson 1993 och Årsbok för Sveriges kommuner 1974-2003.
165 Olander 1984 s 331-339.
166 Allmänna valen 1970-1973 och Hadenius 1995 s 161ffoch 273ff. Under de båda valperioderna 

1971-1973 och 1974-1976 var centerpartiet det största borgerliga partiet i långt över hälften av 
landets kommuner. Undantagen fanns främst i storstadsområdena.



var det dominerande partiet, levde upp till dessa paroller på den lokala nivån? 
Var dessa kommuner mer benägna att behålla kommunal service till exempel i 
form av skolor och brandkårer i kommunemas mer perifera delar än kommuner 
där det fanns en klar socialistisk majoritet i kommunfullmäktige? Eventuella 
divergenser kan bli extra tydliga om den socialistiska respektive borgerliga 
oppositionen i kommunen drev en i förhållande till majoriteten avvikande linje. 
Samtidigt skall betonas att det kanske inte alls var renodlade partipolitiska 
motsättningar i dessa frågor, utan att de geografiskt betingade motsättningarna 
var väl så betydelsefull när det till exempel gällde att lägga ner eller behålla en 
brandkår.

En annan viktig förändring som skedde under 1970-talet var en relativt snabb 
övergång från samlingsstyre till majoritetsstyre i kommunerna. Samlingsstyre 
innebär att den politiska majoriteten och minoriteten delar på posterna som 
ordförande i kommunernas styrelser och nämnder. I ett majoritetsstyre innehar 
däremot den politiska majoriteten åtminstone samtliga uppdrag som ordförande. 
Det förekom också att majoriteten även tillsatte uppdragen som vice ordförande. 
Vissa kommuner hade i och för sig tillämpat majoritetsstyre redan under 1950- 
och 1960-talen, men de var ändå få till antalet. Övergången till majoritetsstyre 
kan ses som en del i den tilltagande partipolitiseringen av kommunalpolitiken 
som tog fart i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Den innebar också ett 
större inslag av konflikter i kommunalpolitiken.167 168 Problemställningar av denna 
art har redan i viss mån behandlats av den statsvetenskapliga forskningen. 
Motivet till att genomföra historisk forskning är därför inte är fullt lika stort som 
i fråga om utvecklingen fram till och med år 1970.

Kommunhistoriska undersökningar som avser perioden från 1971 och framåt 
kan alltså med fördel ägnas åt övergången till majoritetsstyre och den tilltagande 
partipolitiseringen. Utifrån den politiska argumenteringen på nationell nivå och 
den lokala situationen i kommunerna under perioden 1971-1973 var det främst 
det socialdemokratiska partiet som ville ha majoritetsstyre i kommunerna.I6X 
Skedde övergången till majoritetsstyre i fullt samförstånd mellan de politiska 
partierna eller ledde förändringen till konflikter där den utestängda minoriteten 
kämpade fram till fullmäktiges valsammanträde för att behålla det i många fall 
inarbetade samlingsstyret? Accepterades majoritetsstyret eller återkom krav på 
en återgång till samlingsstyre vid nästa val? Hur vanligt förekommande var det 
att socialdemokraterna på kommunal nivå motsatte sig att en borgerlig majoritet 
införde majoritetsstyre?169

För att belysa frågorna finns det skäl till att gå igenom lokalt tidningsmaterial 
och handlingar från de politiska partierna, i den mån sådant material finns 
tillgängligt. Med tanke på att händelserna bara ligger omkring 30 år tillbaka i

167 SOU 1972:32, Sveriges Kommunkalender 1971—1983, Gidlund 1983 s 65-81, Wallin 1983 s 
106-126, Tropp 1999 s 64-71, Bäck 2000 s 87ffsamt Johansson, Nilsson och Strömberg 2001.

168 SOU 1972:32 s 15ff.
169 Två exempel på ett sådant socialdemokratiskt motstånd var i Emmaboda kommun i Kalmar län 

och i Bara kommun i Malmöhus län. Protokoll Emmaboda kommunfullmäktige 1973-12-17 och 
Barometern 1973-12-19 samt protokoll Bara kommunfullmäktige 1973-12-18. Förhållandet mellan 
den politiska majoriteten och minoriteten behandlas också av Björn Tropp 1999 s 195tT.



tiden kan intervjuer med tidigare politiker också vara fullt tänkbara. Även här 
kan det finnas goda skäl till att göra komparativa studier mellan två eller flera 
kommuner. En rimlig utgångspunkt kan då vara att jämföra en kommun med 
ganska stabil socialistisk majoritet och en kommun med tämligen bred borgerlig 
majoritet, exempelvis under perioden 1971-1982. Det kan vara värt att studera 
ett eventuellt samband mellan majoritetsstyre och den allmänna konfliktnivån i 
kommunen. Ur denna synvinkel kan det vara väl motiverat att göra jämförande 
studier mellan en kommun som tidigt övergick till majoritetsstyre och en 
kommun som relativt länge höll fast vid samlingsstyre. Var det möjligen så att 
ett samlingsstyre ökade risken för geografiska konflikter inom kommunen?

Sedan slutet av 1980-talet har antalet kommuner där det har bildats politiska 
majoriteter som överskrider de traditionella blockgränserna ökat betydligt. Två 
partier som inte helt sällan har valt att samarbeta är socialdemokraterna och 
centerpartiet. En annan trend är att lokala partier har vuxit sig starka i vissa 
kommuner. Exempel på sådana partier är Alvestaalternativet, Sjöbopartiet, 
Dorotea kommunlista och Kirunapartiet. De lokala partierna har ibland varit 
bidragande orsaker till att det har bildats blocköverskridande samarbeten.170 En 
annan förändring var införandet av 1991 års kommunallag som innebar att 
kommunerna tick betydligt större autonomi att utforma sin nämndorganisation. 
De enda obligatoriska nämnder som kommunerna måste ha var kommunstyrelse 
och valnämnd. Många kommuner genomförde omorganisationer som innebar att 
antalet nämnder reducerades, vilket innebar att antalet kommunala uppdrag 
minskade.171 Även i dessa fall har den statsvetenskapliga forskningen ägnat 
frågorna ganska stor uppmärksamhet, varför behovet av ytterligare forskning inte 
är obegränsat.

Tolkningsramar
De tolkningsramar som kan vara användbara vid undersökningar av de politiska 
förhållandena i de svenska kommunerna från och med år 1971 har klara likheter 
med vad som föreslogs i fråga om köpingskommuner och landskommuner under 
perioden 1919-1970. Det handlar alltså om begreppen konflikt och konsensus.172 173 
Det bör också göras en koppling till den politiska kulturen.172 Innebar den 
tilltagande partipolitiseringen att den gamla väl inarbetade samarbetsandan på 
kommunal nivå bröts och vilka orsaker fanns det i så fall till detta? Vid 
undersökningar av den politiska situationen i de nya kommunerna blir den lokala 
identiteten på nytt aktuell.174 Inslaget av geografiska konflikter i den kommunala 
politiken skulle kunna vara ett mått på hur den lokala identiteten utvecklade sig. 
Vidare blir centraliseringsbegreppet och den närbesläktade relationen mellan

17(1 Allmänna valen 1970-2002, Sveriges kommunkalender 1971-2003, Petersson 1994 s 103ΓΓ och 
Bäck 2003.

171 Petersson 1994 s 134foch Lindblad 2002 s 87f.
172 Aronsson 1992 s 23ff och Stjemqvist 1993 s 126.
173 Aronsson 1992 s 337-344 och Johansson, Lennart 1995 s 18ff.
174 Roth 1969s 192—207, Gidlund 1986s83och 101, Salomonsson 1994s 103f och Wångmar 2003 

s 54.



centrum och periferi, här konkretiserad genom centralortsteorin, användbar för 
beslut som avsåg hur de olika verksamheterna skulle organiseras.I7> Tolkningar 
av denna karaktär kan också som tidigare har nämnts relateras till de politiska 
majoritetsförhållandena i kommunerna.

Källmaterialet
De kommunala handlingarna från och med 1971 är särskilt lättillgängliga och 
informativa i den betydelsen att material knappast har förkommit och att relevant 
information om voteringar och liknande skall finnas korrekt angivna. Däremot 
far det anses troligt att en hel del upplysningar bara finns i bilagda handlingar, 
framförallt i form av protokollsbilagor. De regelrätta protokollen ger långt ifrån 
alltid någon helt uttömmande information. Normalt sett skall det inte vara några 
svårigheter att finna kopplingen mellan ett ärende i ett protokoll och den därtill 
hörande protokollsbilagan. En metod som används därvidlag i en del av landets 
stads-/kommunarkiv är diarienummer. Numret följer ärendet från att det väcktes 
första gången i kommunen. Diarienumret finns i regel återgivet i anslutning till 
ärendets rubrik och paragrafnummer. Tekniskt kan det anges som Dnr 04/0015. 
Ett annat sätt är att bilagorna följer paragrafernas nummer i protokollet och 
betecknas som bilaga till kommunfullmäktiges protokoll (kf) § 2/2004.

Summering
Kommunalpolitik och kommunala val är kanske det tematiska område som allra 
mest förknippas med stads- och kommunhistoria i största allmänhet. Inte för inte 
har det också fått förhållandevis stort utrymme i föreliggande publikation. Den 
kommunala politiken var fram till år 1919 inte demokratisk, då inkomst och kön 
hade formell betydelse för tillträdet till den kommunala beslutsarenan. Från och 
med 1919 har kommunalpolitiken åtminstone formellt sett varit demokratisk. 
Vid samma tidpunkt började övergången från ett direkt beslutsfattande på 
kommunalstämmor till ett indirekt beslutsfattande via valda ombud i fullmäktige. 
Städerna hade i flertalet fall haft ett representativt system redan för år 1919. Från 
och med år 1919 går det att benämna de båda systemen för direkt demokrati och 
representativ demokrati. Den förstnämnda formen fanns kvar i de minsta 
landskommunerna ända fram till i början av 1950-talet, då den nya kommunala 
indelningen och en ny kommunallag helt och hållet avslutade epoken med direkt 
beslutsfattande. Enda undantaget är de relativt få kommunala folkomröstningar 
som har hållits, inte minst i kommunala indelningsfrågor. Folkomröstningarna är 
dock bara rådgivande, varför det i formell mening inte handlar om något direkt 
beslutsfattande. Visserligen har kommunalpolitikerna i det stora flertalet fall följt 
det utslag som folkomröstningarna har gett, men det har emellertid även funnits 
ett par exempel på motsatsen.



Graden av partipolitisering i kommunerna varierade länge mellan olika typer 
av primärkommuner, där städerna i allmänhet hade en starkare partipolitisering 
än landskommunerna, främst de mindre. Ett uttryck for att partipolitiseringen 
inte var sä uttalad är att det länge tillämpades samlingsstyre i det stora flertalet 
kommuner. De politiska partiema/blocken delade således på uppdragen som 
ordförande i styrelser och nämnder. Från 1970-talet och framåt fick emellertid 
partipolitiseringen ett tydligt genomslag i kommunerna. Flertalet kommuner 
övergick då till majoritetsstyre genom att den gruppering som hade majoriteten i 
fullmäktige också tog hand om alla ordförandeposter i styrelser och nämnder 
samt i vissa fall även uppdragen som vice ordförande.

De lokala studierna av kommunalpolitiken och de kommunala valen kan 
utöver undersökningar av parti- och blockpolitiska skiljelinjer bl.a. fokusera de 
geografiskt betingade motsättningarna i kommunalpolitiken och deltagandet i de 
kommunalstämmor som fanns kvar fram till början av 1950-talet. Eventuella 
geografiska skiljelinjer i den kommunala politiken blir särskilt intressanta att 
undersöka i anslutning till sammanläggningar av kommuner, framförallt i 
anslutning till 1900-talets båda indelningsreformer. När det gäller den politiska 
dimensionen kan det vara av särskilt intresse att göra jämförande studier av den 
successiva partipolitiseringen i kommunerna, särskilt i landskommunerna, och 
övergången till majoritetsstyre under 1970-talet.



6. KVINNORNAS ROLL I 
KOMMUNALPOLITIKEN

Enligt 1862 års kommunalförordningar hade kvinnor som var ogifta, myndiga 
och med egendom eller egen debetsedel rösträtt i de kommunala valen. Ännu 
under början av 1900-talet var det förhållandevis få kvinnor som utnyttjade sin 
kommunala rösträtt. Däremot hade inte de gifta kvinnorna någon kommunal 
rösträtt. Inga kvinnor var valbara till kommunala uppdrag fram till år 1889 då de 
blev valbara till kommunernas fattigvårdsstyrelser och de kyrkliga skolråden. 
Andemeningen var egentligen att endast ogifta kvinnor skulle kunna väljas till 
uppdragen, men detta tillämpades dock inte fullt ut. År 1907 var ungefär en 
tredjedel av de kvinnliga ledamöterna i fattigvårdsstyrelsema gifta. Det totala 
antalet kvinnliga kommunalpolitiker i landet var då fortfarande mycket lågt. 
Förändringarna av den kommunala rösträtten 1909 innebar dels att även de gifta 
kvinnorna kunde få rösträtt om de uppfyllde de uppsatta kriterierna i fråga om 
inkomst, dels att kvinnorna nu blev valbara till kommunala uppdrag utöver 
fattigvårdsstyrelse och skolråd. De kunde nu alltså även väljas in i fullmäktige, 
vilket vid denna tidpunkt med få undantag bara fanns i städerna. Denna 
nyordning som började tillämpas år 1910 innebar visserligen att tier kvinnor fick 
kommunal rösträtt, men ändå ingen större ökning av kvinnornas andel av den 
totala väljarkåren. Vid stadsfullmäktigevalen 1910 invaldes bara 35 kvinnor i 
hela landet, vilket motsvarade tre procent av det totala antalet ledamöter. Även 
vid de följande valen till städernas fullmäktige fram till och med 1918 låg 
andelen kvinnliga ledamöter på en låg nivå, i vissa fall lägre än år 1910.176

Vid 1919 års kommunala val hade kvinnorna fått rösträtt på samma sätt som 
männen. Valsystemet var nu i princip demokratiskt. Fullmäktige hade införts i 
nästan 40 procent av köpingskommunema och landskommunerna. Reformen 
innebar inledningsvis en betydande ökning av andelen kvinnliga ledamöter i 
städernas fullmäktigeförsamlingar. Vid kommunalvalet år 1919 var nio procent 
av ledamöterna i stadsfullmäktige kvinnor, medan andelen i köpingskommuner 
och landskommunerna stannade vid bara drygt tre procent. Den totala andelen 
kvinnliga fullmäktigeledamöter uppgick därmed till fyra procent, då antalet 
köpingar och landskommuner med fullmäktige var långt fler än i städerna. Under 
1920-talet sjönk andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter både i städer, köpingar 
och landskommuner. Bottennoteringen nåddes vid kommunalvalet år 1930 då 
fyra procent av stadsfullmäktiges ledamöter och en procent av ledamöterna i 
kommunalfullmäktige var kvinnor. I absoluta tal fanns det totalt 404 kvinnliga



ledamöter i fullmäktige, vilket utgjorde en procent av alla fullmäktigeledamöter i 
landet. Därefter följde en förhållandevis långsam ökning av andelen kvinnliga 
ledamöter, där städerna hela tiden låg klart högre än köpingskommuner och 
landskommuner. Vid 1946 års kommunalval, som var det sista med den gamla 
kommunala indelningen, var andelen kvinnliga ledamöter i städerna tretton 
procent, medan siffran i köpingar och landskommuner uppgick till fem procent, 
vilket gav en total andel på sex procent.177

Andelen kvinnliga ledamöter i stadsfullmäktige låg vid 1950 års val kvar på 
13 procent. I köpingskommuner och landskommuner ökade andelen från fem till 
sex procent, detta trots att det totala antalet ledamöter reducerades med över 
7000 (- 18 procent) till följd av den nya kommunala indelningen.I7S Annars hade 
det legat nära till hands att tro på en minskad kvinnorepresentation till följd av 
den konkurrens som bör ha uppstått till följd av minskningen av antalet uppdrag. 
Det finns flera förklaringar till att den nya indelningen inte blev något bakslag 
for den kvinnliga representationen. För det första ökade det genomsnittliga 
antalet platser i varje fullmäktige klart. För det andra medförde den ökade 
partipolitiseringen att partierna insåg att det behövdes fler kvinnor på partiernas 
valsedlar så att de kvinnliga väljarna hade några personer som de kunde 
identifiera sig med. För det tredje är det tänkbart att gamla och konservativa 
mönster i kommunalpolitiken löstes upp och ersattes av ett mer modernt synsätt, 
vilket var till fordel för de kvinnor som ville engagera sig i politiken.1 ’

Stadsfullmäktigevalen åren 1954-1966 innebar bara marginella förändringar 
av andelen kvinnliga ledamöter. Den högsta siffran noterades år 1962, då 15 
procent av ledamöterna var kvinnor. Vid 1966 års val sjönk andelen till 14 
procent, vilket alltså endast var en procentenhet högre än år 1950. En förklaring 
till minskningen år 1966 var att vissa städer till följd av kommunblocksreformen 
hade slagits ihop med landsbygdsområden, där kvinnorepresentationen hela tiden 
hade varit lägre. I köpingskommuner och landskommuner skedde en mer positiv 
utveckling av andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter under 1950-och 1960- 
talen. År 1954 uppgick andelen till 8 procent och vid det sista valet med olika 
typer av primärkommuner år 1966 var siffran 12 procent. Det hade därmed skett 
en utjämning i relation till städerna. Det allmänna valet år 1970 medförde att 
andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter uppgick till 14 procent, vilket skall ses 
mot bakgrund av den stora reduceringen av det sammanlagda antalet platser som 
skedde till följd av kornmunsammanläggningar. Här fanns det en ganska tydlig 
parallell till vad som hände i köpingskommuner och landskommuner i samband 
med 1950 års val. De tre följande valen på 1970-talet, d.v.s. åren 1973, 1976 och 
1979, resulterade i en kontinuerlig och förhållandevis kraftig ökning av andelen 
kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige: 1973 17 procent, 1976 23 procent 
och 1979 29 procent. Därefter - valen 1982-1991 - gick utvecklingen inte lika * 81

177 Kommunala valen 1919-1946, Östberg 1996 s 224ff, Östberg !997 s67ff, Björk 1999 s 93ff 
och 120ff, Aronsson, Folkesson och Wångmar 2001 s 26ff, Folkesson 2001 s 28ff, Folkesson 2002 
s 80 och Hartman Söderberg 2003 s 364tT.
‘ Kommunala valen 1950, Aronsson, Folkesson och Wångmar 2001 s 23ffoch Folkesson 2002 s
81 f och 92f.

Folkesson 2002 s 82ff.



snabbt. År 1982 var andelen kvinnor oförändrad i relation till år 1979, medan 
valet år 1985 gav en representation på 30 procent. Åren 1988 och 1991 var 34 
procent av ledamöterna kvinnor. Det stora lyftet för kvinnorepresentationen kom 
istället vid 1994 års val, då 41 procent av ledamöterna var kvinnor. Inför valet 
hade den alltför låga andelen kvinnliga politiker stått i fokus, bl.a. genom 
diskussionen om att bilda ett särskilt kvinnoparti. De kommunala valen åren 
1998 och 2002 har bara inneburit begränsade ökningar i relation till år 1994. Vid 
båda tillfällena var 42 procent av fullmäktigeledamöterna kvinnor.180

Utvecklingen av andelen kvinnliga ledamöter i fullmäktige under tidsperioden 
från 1919 till 2002 kan sammanfattas med följande tabell.

Tabell 4: Antalet och andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter 
1919-2002

År Städer Köpingar och 
landskommuner

Kommuner Totalt

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
1919 289 7 768 3 — — 1057 4
1922 221 7 481 2 — — 702 3
1926 153 4 332 1 — — 485 2
1930 150 4 254 1 — — 404 1
1934 171 5 305 1 — — 476 2
1938 304 8 1029 3 — — 1333 3
1942 402 11 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 11
1966 726 14 2822 12 — — 3548 12
1970 ___ — — — 2557 14 2557 14
1973 ... — — — 2263 17 2263 17
1976 --- — — — 3038 23 3038 23
1979 — ... — — 3839 29 3839 29
1982 — — — — 3943 29 3943 29
1985 — — — — 4098 30 4098 30
1988 ___ — — — 4563 34 4563 34
1991 — — — — 4608 34 4608 34
1994 ... — --- — 5600 41 5600 41
1998 — --- --- --- 5576 42 5576 42
2002 — — — — 5627 42 5627 42

Källa: Kommunala valen 1919-1966 och Allmänna valen 1970-2002.

180 Allmänna valen 1970-2002, Hedlund 1997 s 42ff, Ulmanen 1998 och Aronsson, Folkesson och 
Wängmar 2001 s 26ff.



Andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter har uppvisat vissa regionala och lokala 
variationer. Skillnaden mellan städer och köpingskommuner/landskommuner har 
redan betonats ovan. Forskningen har visat att kvinnorepresentationen generellt 
är högre i urbaniserade och mer industrialiserade områden än vad som är fallet i 
områden med förhållandevis låg urbaniseringsgrad och med hög andel personer 
arbetande inom jord- och skogsbruk. Andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter i 
köpingskommuner och landskommuner under perioden 1919-1970 låg ofta högt 
i: Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Västernorrlands län. Dessa län 
hade en industrialiserings- och urbaniseringsgrad som låg klart över genomsnittet 
för landet och det socialdemokratiska partiet hade en förhållandevis stark 
ställning i alla fyra länen. De län som under i stort sett hela den aktuella perioden 
uppvisade en låg andel kvinnor i fullmäktige var Jönköping, Kristianstad och 
Skaraborg. Dessa län utmärktes av att urbaniseringen och industrialiseringen inte 
var lika påtaglig som i de fyra förstnämnda länen. Dessutom hade de borgerliga 
partierna en tämligen stark ställning.IM

Från och med år 1970, med den gemensamma valdagen och det enhetliga 
kornmunbegreppet, har mönstret delvis varit detsamma. Län som ofta har haft en 
hög andel kvinnliga ledamöter är Stockholm, Uppsala, Södermanland, Örebro 
och Västernorrland. I dessa län, med undantag för Stockholm, har i allmänhet 
merparten av kommunerna haft socialistiskt majoritet i fullmäktige. Den lägsta 
andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter har vid flertalet val funnits i Jönköpings 
län. Andra län som nästan alltid har hamnat under genomsnittet är Kronoberg, 
Kalmar, Kristianstad och Skaraborg. 1 dessa län har de borgerliga partierna haft 
majoritet i flertalet kommuner. Den högsta andelen kvinnor har alltså funnits i 
länen i landets mellersta delar, medan främst länen i sydöstra Sverige har haft en 
låg kvinnlig representation i fullmäktige. Sett till de enskilda kommunerna har 
det i många fall varit förortskommuner till Stockholm som har legat allra högst. 
Lägst andel kvinnor har i många fall funnits i kommuner i Småland med 
förhållandevis låg folkmängd. Det har bl.a. gällt kommuner där frikyrkorna har 
haft en mycket stark ställning. Det är tänkbart att religionen skulle kunna vara en 
faktor som gör att äldre mer traditionella och konservativa mönster lever kvar 
längre i dessa områden.181 182 *

En annan faktor som anses ha en viss positiv inverkan på andelen kvinnliga 
politiker i kommunerna är om befolkningens medelålder är relativt låg Vidare 
har kvinnornas utbildningsnivå och förvärvsarbetande betydelse för att aktivera 
sig politiskt. Däremot går åsikterna i viss mån isär om kommunernas politiska 
majoritet har betydelse för kvinnorepresentationen. Tidigare var uppfattningen 
att andelen kvinnliga politiker var högre i kommuner som hade en socialistisk 
majoritet.18'

181 Kommunala valen 1919-1966, Aronsson, Folkesson och Wångmar 2001 s 33ff och Folkesson 
2001 s 42fT.

182 Allmänna valen 1970-2002 och Aronsson, Folkesson och Wångmar 2001 s 36-54.
I8’’ Folkesson 2001 s37ff.



Förslag till forskning
Undersökningar om hur andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter utvecklats och 
påverkat den kommunala politiken kan bl.a. handla om:

• Kvinnorepresentationen i styrelser och nämnder.
• Förekomsten av konflikter i fullmäktige.
• Hur de olika kommunala ansvarsområdena prioriterades, vilket även 

kan ses som hur politikens genus konstrueras på kommunal nivå.

När det gäller kvinnornas inval i de kommunala organen kan det på ganska goda 
grunder antas att en relativt hög andel kvinnliga fullmäktigeledamöter bidrog till 
att representationen i styrelser och nämnder blev högre än i de kommuner där det 
helt saknades kvinnor i fullmäktige. Det skall också betonas att lagstiftningen 
angav att vissa organ, bl.a. fattigvårdsstyrelse och barnavårdsnämnd, måste ha 
minst en kvinnlig ledamot. Detta var en bidragande orsak till att dessa nämnder 
innehöll den högsta andelen kvinnor vid en enkätundersökning som gjordes i 
början på 1940-talet. Andra nämnder där kvinnor inte helt sällan fanns med var 
nykterhetsnämnd, skolråd/skolstyrelse, pensionsnämnd och hälsovårdsnämnd. I 
kommunernas ledande organ, alltså drätselkammare och kommunalnämnd, var 
det däremot ytterst få kvinnor invalda.1X4 En ganska bra orientering om vilka 
uppdrag som kvinnliga kommunalpolitiker innehade under 1950-talet och början 
av 1960-talet ges i de bokverk som gavs ut under namnen Från sockenstämma 
till storkommun eller Svensk kommunalförvaltning, där det i regel gjordes ett 
band per län.184 185 186

En jämförande lokal studie skulle kunna omfatta tre kommuner, lämpligen 
landskommuner, då städerna dels hade en högre kvinnorepresentation, dels finns 
det mer forskning utförd om situationen för de kvinnliga politikerna i städerna.1X6 
En av de utvalda kommunerna bör ha haft en relativt hög andel kvinnliga 
fullmäktigeledamöter. Sådana siffror återfinns i den nationella valstatistiken från 
och med 1938. Om undersökningsperioden skall börja tidigare måste saken 
studeras på plats i ett kommunalt arkiv. Den andra kommunen bör, om möjligt, 
sakna kvinnlig ledamot i fullmäktige under huvuddelen av perioden. Den tredje 
kommunen bör ha saknat fullmäktige och endast haft kommunalstämma. En 
sådan kommun kan därmed bara ingå i en undersökning till och med år 1951. 
Studier av kvinnligt deltagande och kvinnlig aktivitet på kommunalstämmorna 
kan ske parallellt. Möjliga undersökningsperioder skulle kunna vara antingen 
åren 1919-1951 eller åren 1939-1951. Denna typ av studie bör också innefatta 
frågan om de kvinnliga politikerna valdes i konsensus eller om det uppstod

184 Östberg 1996 s 226f.
185 Till exempel Från sockenstämma till storkommun. Kalmar län 1954, Svensk kommunalförvalt

ning. Ålvsborgs län 1959 och Svensk kommunalförvaltning. Kronobergs län 1960.
186 Till exempel Björk 1999.



konflikter där kvinnorna ställdes mot manliga motkandidater. Förekom det till 
exempel att manliga kandidater fördes fram även i de fall där lagen angav att 
minst en kvinna skulle vara ledamot? Hur vanligt var det att kvinnliga politiker 
föreslogs till uppdrag, men att det beslutande organet istället valde en man? 
Fanns det något exempel på att kvinnor valdes in i nämnder där verksamheten 
hade en mer övergripande eller teknisk karaktär som kommunalnämnd och 
byggnadsnämnd.

Det andra temat handlar om konflikt och konsensus i fullmäktige till följd av 
hög eller låg kvinnlig representation. Undersökningen kan för det första gälla 
jämförelser av den allmänna nivån på motsättningar i fullmäktige som slutade 
med voteringar och/eller reservationer. För det andra gäller det förekomsten av 
eventuella konflikter där konfliktdimensionen utgick från könstillhörigheten och 
inte var beroende av partitillhörighet eller bostadsort. Förekom det exempelvis 
att kvinnliga ledamöter från de borgerliga partierna och socialdemokraterna gick 
samman i en fråga, där de ställdes mot ett mer eller mindre kompakt manligt 
motstånd, oberoende av parti- och blocktillhörighet? Möjliga områden för denna 
typ av konflikter är hemhjälp i kommunal regi och anordnandet av kommunal 
barnomsorg. Det senare blev dock först på allvar aktuellt i landskommunerna 
under 1960-talet.IS/ Denna undersökning kan bara genomföras fullt ut om de 
kommunala protokollen innehåller voteringsbilagor där det framgår hur varje 
enskild ledamot röstade. Vissa indikationer kan erhållas i de fall protokollen 
innehåller uppgifter om vilka av ledamöterna som har framfört yrkanden på 
sammanträdena.

Tema nummer tre om kommunernas prioriteringar av olika verksamheter kan 
genomföras på olika sätt. Ett enklare sätt är att undersöka vid vilken tidpunkt 
som olika verksamheter som kommunal hemhjälp, barnomsorg, skolmåltider och 
skolhälsovård. vilka rimligen skulle kunna kopplas till de kvinnliga politikernas 
mest närliggande prioriteringar, infördes. I ett vidare perspektiv skulle det vara 
fullt tänkbart att undersöka utgifterna för den sociala sektorn och skolsektorn i 
relation till hela den kommunala omslutningen. Det skall emellertid tydligt 
betonas att en hög andel utgifter för socialvård och skolväsende kan ha många 
andra förklaringar än en eventuell hög andel kvinnliga politiker i fullmäktige.

Undersökningar av de kvinnliga kommunalpolitikerna under mer modem tid 
kan till viss del ha samma utgångspunkter. En tänkbar inriktning kan vara att 
undersöka processen när kvinnorna på mer bred front började väljas in i olika 
kommunala organ. Det handlar dels om att fler kvinnor valdes in i nämnder som 
tidigt ansågs vara lämpade att ha kvinnliga ledamöter som konsumentnämnd, 
socialnämnd, skolstyrelse och kulturnämnd, dels när kvinnor även fick tillträde 
till styrelser och nämnder som ansågs vara klart manligt kodade sfärer såsom 
kommunstyrelse, byggnadsnämnd, gatunämnd/teknisk nämnd och brandstyrelse/ 
räddningsnämnd. Denna typ av undersökningar bör särskilt behandla kvinnor på 
uppdrag som ordförande och vice ordförande i styrelser och nämnder. Ännu i

1117 I städerna startade dock utbyggnaden av barnomsorgen tidigare. Gustafsson 1994 s 142-160 och 
Tropp 1999 s 74ff.



slutet av 1980-talet var det få kommuner som hade kvinnliga ordforanden i 
kommunstyrelse, teknisk nämnd, byggnadsnämnd och räddningsnämnd.Isx

Sådana studier kan for det första fokusera den kvantitativa utvecklingen och 
grundas på undersökningar av sammanträdesprotokollen från fullmäktiges inför 
varje mandatperiod och får gäma omfatta en längre tidsperiod. Undersökningen 
kan lämpligen sträcka sig över kommunblocksreformens genomförande för att få 
möjligheter att dra slutsatser om sammanläggningarnas effekter för de kvinnliga 
politikerna. För att stärka studien kan den mycket väl omfatta de kommuner som 
i slutet av 1960-talet eller början av 1970-talet slogs samman till en kommun. 
Studien behöver inte bli så väldigt omfattande genom att en del kommunblock 
bara bestod av två kommuner.Ix> Naturligtvis är det även möjligt att välja 
kommuner som bestod av fler än två kommuner innan kommunblocksreformen 
slutfördes, även om studien då blir mer omfattande och arbetsintensiv. Samtidigt 
blir ju möjligheterna till komparation under periodens första del ännu större.

En tänkbar period för en studie skulle till exempel kunna omfatta perioden 
1963-1998. Detta innebär att protokoll från valsammanträden med fullmäktige i 
november/december åren 1963, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994 och 1998 måste gås igenom. Om sammanläggningen skedde i 
anslutning till ett år då det inte hölls något ordinarie kommunalval, alltså 1965 
eller 1969, måste fullmäktigemöten från hösten 1964 respektive hösten 1968 
också studeras. Vid genomgången av protokollen skall det särskilt beaktas om de 
kvinnliga politikerna valdes i konsensus eller om det förekom motsättningar i 
form av manliga motkandidater med tillhörande voteringar och reservationer. 
Kvinnornas parti- och blocktillhörighet bör också kartläggas. Fanns det någon 
klar skillnad mellan de socialistiska och borgerliga partierna? Om det saknas 
diskussionsprotokoll från fullmäktiges möten, vilket far anses troligt, kan referat 
ur lokaltidningarna vara en tänkbar källa till kompletterande information. Det 
som inte minst bör eftersökas är eventuella nedlåtande utsagor från manliga 
ledamöter vid tillfällen då kvinnor föreslogs till uppdrag där kvinnor tidigare inte 
tidigare hade figurerat alls eller bara funnits med till mycket ringa del. Frågan är 
också om det någon gång förekom ifrågasättanden om att välja manliga politiker 
till kommunala uppdrag i till exempel hemhjälpsnämnd och konsumentnämnd 
eller var det så att män ansågs fullt kvalificerade till alla typer av kommunala 
förtroendeuppdrag?

För det andra kan det gälla djupstudier under en kortare tidsperiod som även 
innefattar undersökningar av kvinnornas aktiviteter i de styrelser och nämnder 
där de valdes in. Med aktiviteter avses hur ofta kvinnorna framförde egna förslag 
och lämnade reservationer på egen hand. Ett problem i sammanhanget är 
sekretessen i fråga om de sociala nämnderna, som gör protokollen något mer 
svårtillgängliga. Två eller tre mandatperioder kan då vara rimliga att undersöka. 
Två tänkbara undersökningsperioder skulle vara åren 1971-1976 eller perioden

'** Petersson 1994 s 116.
IW Bland dessa fanns de nuvarande kommunerna Ekerö, Vallentuna, Ödeshög, Aneby, Tranås, 

Markaryd, Högsby, Torsås, Åstorp, Örkelljunga, Herrljunga, Forshaga, Storfors, Nora, Hallstaham- 
mar, Kungsör, Borlänge, Gagnef, Hofors, Timrå, Robertsfors, Storuman, Kalix, Älvsbyn och Över- 
tomeå. Ivarsson 1992.



1971-1979. Eventuella kvinnliga allianser tvärs över parti- och blockgränser i 
samband med yrkanden, voteringar och reservationer skall självklart också 
beaktas med stort intresse. Det är troligt att frågornas art och antalet kvinnor i 
nämnden/styrelsen spelade en viss roll i detta sammanhang. Det får till exempel 
anses mer sannolikt att kvinnor skulle bilda sådana allianser i frågor som rör en 
utbyggnad av barnomsorgen än när det gällde en avveckling av en brandkår i en 
mindre ort. Jämförande studier mellan två kommuner med olika politisk 
majoritet skulle kunna vara adekvat för denna typ av undersökning. Vidare kan 
intervjuer med kvinnor som var kommunalpolitiskt aktiva under denna period 
vara lämpliga. Berättelser om kvinnliga kommunalpolitikers erfarenheter fmns 
också i Nordiska museets serie, Svenska folket berättar.1,0 Ett ytterligare steg att 
undersöka är partiernas nomineringsprocesser med hjälp av internt paitimaterial 
som inte sällan förvaras i folkrörelsearkiv eller motsvarande. En bärande 
frågeställning är då i vilken omfattning kvinnor fördes fram som kandidater till 
kommunala uppdrag, men blev nedröstade till förmån för manliga partikollegor? 
Naturligtvis är det också av intresse när kvinnor slog ut manliga motkandidater. 
En komplikation i detta sammanhang är dock att alla partier kanske inte har 
något bevarat material, vilket kan medföra att studierna blir ofullständiga.

Även i modern tid kan det finnas anledning att studera om det går att få fram 
några skillnader mellan manliga och kvinnliga kommunpolitiker i fråga om 
prioritering av olika kommunala verksamhetsområden. Problematiken kan i viss 
mån sägas anknyta till den ovan skisserade studien om de kvinnliga politikernas 
agerande, som individer och som kollektiv över parti- och blockgränser, i olika 
kommunala organ. Skillnaden ligger egentligen i att den tidigare studien handlar 
om ett allmänt agerande, d.v.s. att de kvinnliga politikerna aktivt uträttade saker 
i den kommunala politiken, medan den nedan föreslagna studien avser om de 
engagerade sig i en viss riktning. I ett större självständigt arbete skulle det 
eventuellt vara tänkbart att kombinera dessa undersökningar. Går det till exempel 
att få fram några belägg för att kvinnliga politiker under 1970-, 1980- och 1990- 
talen i första hand har prioriterat så kallade mjuka frågor, d.v.s. barnomsorg, 
skola, socialtjänst, äldreomsorg och kulturell verksamhet i större utsträckning än 
vad männen gjort? Innebar detta i så fall att kvinnorna var beredda att höja 
kommunalskatten för att dessa områden skulle få större resurser? Eller var det så 
att kvinnorna istället var benägna att spara på olika former av teknisk verksamhet 
såsom gator, fastigheter, vatten och avlopp samt räddningstjänst för att finansiera 
sina utökade resurser inom den mjuka sektorn? Finns det några belägg för att de 
manliga politikerna utmålade kvinnorna för att vara ekonomiskt oansvariga eller 
att de saknade förmåga att prioritera mellan olika områden av den kommunala 
verksamheten? Motivet till att sådana anklagelser möjligen skulle kunna uppstå 
är framförallt att de mjuka sektorerna har stått för merparten av de kommunala

' Vardagens politik: Kommunalpolitiker berättar 1998. I den aktuella publikationen ingår också 
berättelser av manliga kommunalpolitiker. I det stora översiktsverket, Hundra år under kommu
nalförfattningarna 1862-1962. från år 1962 är det symptomatiskt nog endast kommunpolitiker av 
manligt kön som intervjuas (s 418-446). Metoden med intervjuer har också kommit till an
vändning i liera arbeten som har behandlat kvinnornas roll i den kommunala politiken. Till exempel 
Stahl 1994 och Björk 1999.



utgifterna i landskommunerna fram till 1970. Större satsningar på dessa områden 
medför därför betydande belopp för kommunerna.

Det kan dock vara svårt att finna tydliga belägg för sådana hypoteser i en 
historisk undersökning som baseras på källmaterial i form av protokoll och annat 
skriftligt material ur enbart de kommunala arkiven. Problematiken ligger främst i 
att kvinnornas åsikter i de olika frågorna kanske inte fördes fram i officiella 
sammanhang, utan ventilerades eventuellt bara internt i respektive partigrupp. 
Saken kompliceras även av att partierna i många fall inte har fört några protokoll 
från sådana överläggningar. För att få något belägg för kvinnornas politiska 
prioriteringar över en längre period är det alltså en stor fördel om kvinnorna har 
framfört förslag i denna riktning i berörda facknämnder, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige och drivit detta till votering och/eller reservation. Av 
särskilt intresse är om förslagen samlade kvinnliga politiker över parti- och 
blockgränser. För att komplettera de kommunala källorna finns det framförallt 
tre möjligheter. För det första kan det göras undersökningar av tidningsmaterial. 
Om det fanns tidningar med olika partitillhörighet bör detta beaktas så att 
eventuella olika nyanser fångas in. För det andra kan handlingar, framförallt 
sammanträdesprotokoll, från partiernas kvinnoorganisationer gås igenom. För 
det tredje kan kvinnliga kommunalpolitiker intervjuas. Eftersom genus handlar 
om relationen mellan män och kvinnor är det också motiverat att intervjua 
manliga politiker om hur de i efterhand ser på kvinnornas agerande och inte 
minst på hur könen bemötte varandra.

Ett tänkbart tillvägagångssätt är att göra en komparativ undersökning mellan 
två kommuner, där den ena i regel har haft en högre andel kvinnor i fullmäktige 
än genomsnittet för riket, medan den andra kommunen nästan genomgående har 
haft en kvinnorepresentation som har varit klart lägre än medelvärdet. Om 
undersökningen skall göras förhållandevis bred med material utöver de 
kommunala källorna och dessutom komparativt måste den undersökta perioden 
rimligen begränsas tidsmässigt till två eller tre mandatperioder. Dessa borde i 
stort sett kunna infalla när som helst under perioden 1971-2002. Möjligen skulle 
det vara särskilt motiverat att antingen studera en period på 1970-talet eller 
perioden 1994-2002. Syftet skulle främst vara att täcka in tillfällen då andelen 
kvinnliga fullmäktigeledamöter och antagligen även andelen kvinnor i styrelser 
och nämnder steg snabbt.

Tolkningsramar
Två lämpliga tolkningsramar för de kvinnliga politikernas arbete är:

• Relation mellan makt och kön.
• Begreppen aktör och struktur.



När det gäller makt och kön kan 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 intemaliserade, vilket gör att maktutövningen 
godtas utan protester.191 * * 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 alltså som en aktiv handling. 
Problemet med detta är att de som inte deltar i det politiska 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 kommunalpolitiska beslut, också benämnt makten över den politiska 
dagordningen.19"

Maktförhållandet mellan könen kan sålunda ses som en specifik maktrelation. 
För att förklara förhållandet har begreppet genussystem lanserats av historikern 
Yvonne Hirdman, men med viss influens av den brittiska genushistorikern Joan 
Scott. Systemet tar sig uttryck i isärhållanden och hierarkier, 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 for agerandet. Genuskontrakten genomgår 
naturligtvis förändringar över tiden, men är i vissa avseenden förvånansvärt 
stabila.19’ Det är också tänkbart att anknyta de kvinnliga politikernas eventuella 
prioritering av mjuka frågor i politiken till sådana föreställningar.

Aktörsperspektivet skall inte överskattas då det politiska systemet, såväl på 
nationell som lokal nivå, får anses ha utgjort och utgör även idag relativt fasta 
strukturer som ofta är svåra att i grunden förändra i ett kortare tidsperspektiv. På 
längre sikt finns det däremot större möjligheter att göra sådana ändringar. De 
politiska aktörernas handlingsutrymme får därmed anses ha tydliga restriktioner. 
Som kvinnlig politiker kunde det därför krävas ett ganska stort mått av tålamod 
med att under lång tid acceptera de manligt dominerade politiska strukturerna. 
Vid instabilitet och kriser för det politiska systemet kan det bli ovanligt stort 
utrymme för de enskilda aktörerna att förändra förutsättningarna för de politiska 
strukturerna. Statsvetaren Bo Rothstein har benämnt sådana perioder för 
formativa moment.194 Möjligen skulle det vara fullt tänkbart att se en kommunal 
indelningsändring som ett slags formativt moment, där aktörerna hade ett större 
utrymme än vanligt att revidera de rådande strukturerna. Den ökande andelen 
kvinnliga fullmäktigeledamöter vid indelningsreformema år 1952 och 1962- 
1974, trots en klar minskning av antalet fullmäktigemandat, skulle eventuellt 
kunna ses som ett uttryck tor detta.195

191 Torstendahl 1989a s33ff.
1,2 Norrbin 2004 s 24ff.
191 Hirdman 1993 s 149ff och Norrbin 2004 s 30f.
194 Florén 1996 s Blffoch I40ffoch Norrbin 2004 s .32ff.
199 Det finns naturligtvis också kommuner där andelen kvinnor i fullmäktige sjönk till följd av 

indelningsreformema. Tropp 1999 s 188.



Källmaterialet
Ur det kommunala källmaterialet skall det i princip vid alla sammanträden med 
fullmäktige och styrelser och nämnder framgå vilka som var närvarande, både 
kvinnor och män. I en del äldre protokoll kan detta också uttryckas som att 
samtliga var närvarande med undantag för någon eller några personer. Dessa 
uppgifter får då stämmas av med sammanräkningsprotokoll från valen till 
fullmäktige, vilka ofta har redovisats \'id det första mötet för mandatperioden. 
Dock måste det också göras fortlöpande kontroller för eventuella avsägelser 
under pågående mandatperiod. För styrelser och nämnder gäller i princip samma 
sak. Alla invalda skall finnas redovisade vid tidpunkten för valet i fullmäktiges 
eller kommunalstämmans protokoll. När det gäller kommunalstämmorna uppstår 
det däremot större svårigheter, då protokollen från stämmorna ofta saknar 
uppgifter om vilka personer som var närvarande. I sådana fall kan kvinnornas 
närvaro på stämmorna bara utläsas om de yttrade sig eller om det förekom 
voteringar där det angavs hur de närvarande politikerna lade sina röster. Även 
det sistnämnda är dock ofta utelämnat i protokollen. I fråga om hur kvinnorna 
agerade vid voteringar i fullmäktige och styrelser och nämnder saknas det ofta 
uppgifter om hur de enskilda ledamöterna röstade fram till 1960-talet.

Tyvärr är det inte heller troligt att lokalpressen tog in sådana uppgifter vid 
dessa tidpunkter. Möjligen skulle det kunna gälla i städerna i något större 
utsträckning, där tidningarnas bevakning i allmänhet var mer detaljerad än i 
landskommunerna. Det finns emellertid inga garantier för att så skulle vara fallet. 
Dessutom är inte uppgifterna i pressen lika tillförlitliga som de kommunala 
handlingarna som verkligen utgör ett regelrätt källmaterial. Att med hjälp av 
intervjuer med tidigare politiker få fram uppgifter om enskilda voteringar ter sig 
ganska osannolikt. Detta kräver i så fall att politikerna har bevarat anteckningar 
från varje sammanträde med tillhörande uppgifter om hur ledamöterna röstade. 
Intervjuerna bör som tidigare nämnts ha ett större berättigande för att få fram 
uppgifter om attityder och bemötanden. Även under 1970-, 1980- och 1990-talen 
finns det enstaka kommuner som har slarvat med hur voteringarna utföll i detalj i 
sina protokoll. 1 regel skall det finnas tillförlitlig information om sådant, vilket 
medför att metoderna att undersöka de kvinnliga politikernas ställningstaganden 
är betydligt bättre för mer modern tid.

Summering
Även om kvinnorna från år 1919 fick tillträde till alla kommunalpolitiska 
uppdrag låg andelen kvinnliga politiker i kommunerna länge på en låg nivå. I 
några kommunala organ skedde det en kvotering så att minst en av ledamöterna 
måste vara kvinna. Det var emellertid först på 1970-talet som kvinnorna på mer 
bred front släpptes fram som förtroendevalda i kommunernas fullmäktige och 
styrelser och nämnder. När det gäller representationen i styrelser och nämnder 
har det funnits betydande skillnader beroende på vilken typ av verksamhet som 
det har gällt. Den högsta andelen kvinnor har funnits i organ som ansvarat för 
olika typer av välfärdsfrågor såsom socialnämnder och skolstyrelser. Organ av



mer teknisk karaktär som byggnadsnämnder och brandstyrelser har däremot 
innehållit en mycket låg andel kvinnor. De lokala studierna av kvinnornas roll i 
kommunalpolitiken kan ha två huvudinriktningar, dels i vilken utsträckning och 
på vilka uppdrag de valdes in. dels hur de agerade i de kommunala organen. Med 
det senare avses främst hur aktiva de var med att delta i debatten och ställa 
förslag samt vilka prioriteringar mellan olika kommunala verksamheter som de 
gjorde.



7. KOMMUNAL EKONOMI 
OCH KOMMUNAL 

EXPANSION
Från år 1863 och framåt har den kommunala verksamheten expanderat mer eller 
mindre fortlöpande ända fram till slutet av 1900-talet. Två perioder med stark 
expansion har varit:

• Under första världskriget.
• Perioden från andra världskrigets slut fram till 1980-talet.

Under första världskriget handlade det inte minst om ett mer tillfälligt fenomen 
som hade koppling till försörjningssvårigheterna. Det fanns alltså knappast 
någon mer långsiktig planering bakom uppsvinget. Fram till mitten av 1900-talet 
var det städerna som stod för merparten av landets samlade kommunala utgifter. 
Landskommunernas verksamhet var alltså ännu relativt hlygsam.l%

Under efterkrigstiden handlade det däremot om en mer framåtsyftande 
strategi, nämligen att bygga ut det svenska välfärdssamhället på lokal nivå. 
Kommunerna fungerade då inte minst som verkställare av statliga intentioner. De 
kommunala indelningsreformerna kan ses som viktiga led i detta. Det skall 
framhållas att det också fanns lokala drivkrafter i processen. Mellan år 1945 och 
år 1980 ökade de samlade kommunala utgifterna som andel av BNP från 8 till 25 
procent. Expansionen under efterkrigstiden innebar föga förvånande en kraftig 
höjning av den kommunala beskattningen. Vid periodens början låg den 
genomsnittliga kommunala skatten, exklusive landstingsskatten, på ungefär åtta 
kronor. Skillnaderna mellan kommuner, främst bland landskommunerna, var 
samtidigt högst betydande, beroende på mycket stora variationer i kommunernas 
skatteunderlag. Skatteunderlaget bestämdes i sin tur av antalet invånare i och 
deras inkomster. År 1946 var den lägsta skattesatsen till kommunen 2,25 kronor 
och den högsta 29,40 kronor. För en person med höga inkomster kunde en 
flyttning mellan dessa båda kommuner ha mycket stor betydelse för den 
disponibla inkomsten. Hade inte staten börjat med statsbidrag för skattelindring 
till skattetyngda kommuner hade variationerna varit ännu större. 196

196 Svensson 1962a s92ff, Svensson 1962c s 195ff, Palme 1962c s 280f, Fridh och Dahlberg 1962 
s 449-468, Nilsson 1964 s 81-88, Tarschys 1978 s 56ff, Brändström, Grimlund och Ricknel! 1979 
s 43 f, Strömberg och Westerståhl 1983 s 16ff, Ivarsson 1988 s7ffoch Nilsson 1995 s 116-142.



År 1980 hade den genomsnittliga svenska kommunalskatten stigit till 16,68 
kronor. Den sammanlagda beskattningen till kommuner, landsting och kyrka 
höjdes under perioden 1946-1980 från cirka 10 kronor till 29 kronor. Detta var 
en viktig del i den kraftiga höjningen av skattetrycket efter andra världskriget. 
Expansionen innebar att antalet yrkesverksamma inom kommunerna steg, från 
88 800 år 1945 till 660 000 år 1985. Kommunerna fick därmed en tilltagande 
betydelse för hela arbetsmarknaden och var inte minst for kvinnornas ökade 
inträde på arbetsmarknaden. Under samma tidsperiod expanderade landstingen 
sin verksamhet i betydande omfattning, vilket också satte tydliga spår i skatten 
till landstingen. Under 1990-talet skedde skatteväxlingar mellan landsting och 
kommuner till följd av att kommunerna tog över flera ansvarsområden från 
landstingen. Skatteväxlingen innebar att kommunalskatten höjdes lika mycket 
som landstingsskatten sänktes. Under 1980-talet och början av 1990-talet var 
skattehöjningarna inte så omfattande.1 ’

Kommunalekonomiska analyser av finansiell art, till exempel av soliditeten 
(skuldsättningen) och likviditeten, kan tyckas vara väl komplicerat för uppsatser 
inom ämnena historia och lokalhistoria. Däremot är det lättare att undersöka 
utgifternas fördelning mellan de kommunala ansvarsområden över en längre 
period. Detta kan framförallt göras med hjälp av de två offentliga statistiska 
publikationerna:

• Kommunernas finanser.
• Årsbok för Sveriges kommuner.

Det är också möjligt att använda kommunernas eget källmaterial, vilket bör 
rekommenderas, främst gällande fallstudier och begränsade jämförande studier. 1 
det äldre källmaterialet är ofta utgifts- och inkomststaterna (budgeterna) direkt 
återgivna i protokollen från kommunalstämman eller fullmäktige varje höst.197 198 
Sådana uppställningar förekom ännu på 1940-talet i landskommunerna, då de 
mindre kommunernas budgetar fortfarande inte var särskilt omfattande. Besluten 
om den kommunala skatten skulle fattas samtidigt.

197 Årsbok tor Sveriges kommuner 1946-2004, Fridh och Dahlberg 1962 s 449-486, Strömberg 
och Westerstähl 1983 s 16t'f, Olander 1984, Ivarsson 1988 s 7f, Petersson 1994 s I48ff, Nilsson 
1995 s 116-142, Westerberg 1996 s 7f, Stark 1996 s 1051', Tropp 1999 s 153, Brorström och Rom- 
bach 2000 s 86-98 och Johansson, Nilsson och Strömberg 2001 s lOff.

I9I< Till exempel Ivarsson 1988 s 1 Iff. Fördelningen mellan de olika utgiftsområdena applicerat på 
kommunal nivå, i det här fallet Degerfors/Vindelns kommun i Västerbottens län, behandlas av 
Bunte, Gaunitz och Borgegård 1982 s 168ff, 276-285 och 365f. Uppgifterna bygger till största 
delen på Kommunernas finanser. Även Lars Nilsson behandlar ämnet i två olika publikationer, 
Nilsson 1995 s 124-131 och Nilsson 2000 s 46ff. Ytterligare uppgifter om kommunalekonomiska 
begrepp ges av Broman 1986.



I fråga om utgifternas fördelning mellan de olika delarna av den kommunala 
verksamheten fanns det länge stora skillnader mellan städerna och övriga 
primärkommuner, särskilt landskommunerna. Den viktigaste skillnaden var att 
städerna hade en högre andei utgifter för olika typer av teknisk verksamhet 
såsom fastigheter, hamnar, gator, vägar och affärsverk än köpingskommunema 
och framförallt landskommunerna. 1 landskommunerna gick långt fram i tiden en 
tämligen hög andel av de samlade utgifterna till skolväsendet och socialvården. 
Efter år 1945 började andelen utgifter för teknisk verksamhet stiga också i 
landskommunerna. Ett viktigt skäl var utbyggnaden av vatten och avlopp, vilket i 
viss mån kan kopplas till att den fortlöpande urbaniseringsprocessen, som 
innebar att även tätorterna på landsbygden expanderade under efterkrigstiden. 
Nya krav ställdes på landskommunerna, och skillnaderna mellan städer och 
andra kommuner blev inte lika påtagliga.199 Denna utjämning har fortsatt och 
påverkats av kommunsammanläggningama, som innebar att tidigare städer och 
rena landsbygdsområden regelmässigt ingår i samma kommun. Dagens svenska 
kommuner har en hög andel utgifter för äldreomsorg, grundskola, barnomsorg, 
gymnasieskola samt individ- och familjeomsorg, som motsvarar huvudområdena 
socialvård och skolväsende.200

Förslag till forskning
Undersökningarna av den stora kommunala expansionen och den kommunala 
ekonomin kan ske i form av mer renodlade ekonomiska studier där utvecklingen 
på de olika kommunala ansvarsområdena analyseras. Kommunernas budgetar 
och årsredovisningar samt den offentliga statistiken kommer då väl till pass. En 
relevant frågeställning är:

• I vilken utsträckning har kommunernas utgiftsexpansion styrts av statliga 
normer såsom lagar, förordningar och föreskrifter från myndigheter?

Det finns också en principiell fråga utifrån det övergripande förhållandet mellan 
staten och kommunerna. Samtidigt kan denna typ av analys vara komplicerad, då 
de kommunala besluten långt ifrån alltid hänvisar till eventuella bakomliggande 
statliga regelverk. Däremot bör det i regel inte vara svårt att identifiera frivilliga 
kommunala åtaganden som bibliotek, idrottsanläggningar och föreningsstöd.

Av särskilt intresse borde vara att koppla ihop den kommunala expansionen 
med eventuella partipolitiska skiljelinjer inom kommunalpolitiken. Den mer 
kortvariga expansionen under första världskriget inträffade vid en tidpunkt då 
den kommunala politiken ännu inte var fullt demokratiserad och dessutom var 
partiväsendet på den lokala nivån fortfarande inte helt utvecklat. En tänkbar 
infallsvinkel är frågan om det framväxande socialdemokratiska partiet gick i

199 Fridh och Dahlberg 1962 s 486ff, Bokholm 1995 s 57-64, Nilsson 2000 s 46-58 och Ström
berg och Bergström 2002 s 180-187.

200 Petersson 1994 s 157.



spetsen for utgiftsexpansionen. Kjell Östberg har i viss mån undersökt denna 
fråga for vissa städer och större landskommuner.201

Däremot skulle det definitivt finnas anledning att studera situationen i några 
landskommuner med relativt låga invånarantal. En komplikation är att dessa 
kommuner, åtminstone före år 1919, nästan uteslutande hade kommunalstämma 
som högsta beslutande organ. Det gör att det inte sällan kan vara problematiskt 
att identifiera vilka deltagare på kommunalstämmorna som representerade det 
socialdemokratiska partiet. I och för sig kan det också vara intressant att 
undersöka om de utökade utgifterna och de höjda kommunalskatterna beslutades 
under enighet i kommunerna eller om det uppstod konflikter där konservativa 
och sparsamma politiker spjärnade emot? Samtidigt hade skattehöjningarna 
karaktären av något extraordinärt och förmodades inte bli bestående, vilket kan 
ha medfört att de utökade utgifterna sågs som temporära och därför var lättare att 
acceptera även för de mest inbitna sparsamhetsivrama. En lämplig tidsperiod att 
undersöka är åren 1914 till 1920, vilket täcker in den första perioden efter 
krigsslutet. Liksom i många andra fall kan det vara väl motiverat att göra 
jämförande studier mellan två eller tre landskommuner.

En annan period med temporärt ökade kommunala utgifter inföll i början av 
1930-talet då arbetslösheten i landet var mycket hög. Kommunerna engagerades 
i bekämpningen av arbetslösheten, vilket medförde att kommunalskatten höjdes 
på många håll.202 Här har vi således en annan tänkbar period att studera utifrån 
ett kommunalt expansionsperspektiv. En sådan studie kan omfatta perioden 
1930-1939, och inkludera återanpassningen av den kommunala verksamheten 
till ett konjunkturläge där arbetslösheten var mer hanterbar.

Expansionsperioden efter 1945 är förmodligen den som är mest intressant att 
undersöka. Tillväxten var varaktig och berodde inte på några extraordinära 
omständigheter, utan får sägas ha varit ganska väl planerad. En övergripande 
fråga blir om denna omfattande expansion till stor del genomfördes enhälligt i 
kommunerna. Kunde beslut om skattehöjningar tas helt utan debatt i fullmäktige 
eller förekom det konflikter där socialdemokraterna ofta gick i spetsen för 
expansionen, medan de borgerliga partierna, särskilt högern, gjorde sitt bästa för 
att dämpa den expansiva politiken? Denna typ av studie kan ge värdefulla 
indikationer på hur partipolitiskt och ideologiskt influerad kommunalpolitiken 
var under denna tid. En eventuell studie bör undersöka om det går att fastställa 
någon form av tidsmässig brytpunkt då konfliktnivån i de kommunalekonomiska 
frågorna började stiga mer varaktigt. Det är tänkbart att så skedde på 1970-talet 
efter kommunsammanläggningarna och den klart mer uttalade blockpolitiken på 
nationell nivå efter enkammarriksdagens införande.20’

För alt fånga in hela perioden borde undersökningarna egentligen omfatta åren 
1945-1980 och innefatta båda de kommunala indelningsreformema. Samtidigt är 
detta en förhållandevis lång tidsperiod att följa, särskilt om studierna sker i

21,1 Östberg 1996.
2,12 Palme 1962c s 274 och 278f, Fridh och Dahlberg 1962 s 464, Nilsson 1995 s I.Wfoch Nilsson 

2000 s 49ff.
202 Tropp 1999 s 198ff.



komparativ form. Med tanke på att expansionen var mer måttfull under början av 
efterkrigstiden kan det finnas skäl att flytta fram starten for undersökningen 
åtminstone till 1952, vilket innebär att den sammanfaller med storkommunemas 
start. Det finns möjligheter att bortse från kommunsammanläggningama genom 
att undersöka kommuner som antingen inte har berörts av förändringarna eller 
som bildades 1952 och som har bestått i oförändrad form.204

Vid jämförande studier kan det vara ett bra alternativ att välja kommuner med 
olika politisk majoritet. Det är heller ingen nackdel om det ena politiska blocket 
under hela tidsperioden har haft en tämligen stark majoritet i fullmäktige. 1 denna 
situation kan den ena grupperingen ha haft ett avgörande inflytande över den 
förda politiken i ett långsiktigt perspektiv. Sedan är det naturligtvis fullt möjligt 
att ett betydande mått av samförstånd rått med den gruppering som befunnit sig i 
minoritetsställning i fullmäktige. Minoriteten kan ha haft olika utgångspunkter. 
Ett alternativ är att de har funnit den förda politiken riktig och därför utan några 
reservationer anslutit sig till denna. Ett annat alternativ är att de genom sin 
uppenbara minoritetsställning inte funnit någon realistisk möjlighet att få gehör 
för sina synpunkter och därför nästan helt avstått från att föra fram dessa. Genom 
att uppvisa en följsam och försiktig linje i relation till den styrande majoriteten 
kunde det finnas större möjligheter att någon gång få genomslag för sina egna 
förslag. Det kan ses som ett högst pragmatiskt synsätt och även kopplas till den 
konsensusinriktade svenska politiska kulturen.

Tolkningsramar
En övergripande tolkningsram för expansionen inom den kommunala sektorn 
kan vara historikern Rolf Torstendahls modell om kapitalismens fyra stadier. 
Dessa är:

• Klassisk industrikapitalism(1830/1850-1890).
• Organiserad kapitalism ( 1890—1935/1945).
• Participatorisk kapitalism/delaktighetskapitalism ( 1935/1945- 1970).
• Korporativ kapitalism ( 1970—).

Den omfattande kommunala expansionen i Sverige efter 1945 inträffade sålunda 
främst under delaktighetskapitalismen och i viss mån under den korporativa 
kapitalismen. Ett av de mer utmärkande dragen för delaktighetskapitalismen var 
att staten vidtog olika fördelningspolitiska åtgärder som påverkade marknaden.

204 Exempel på kommuner som inte har berörts av några indelningsändringar och inte heller har 
genomgått någon stor befolkningsökning under efterkrigstiden är Älvkarleby, Öckerö, Hammarö, 
Munkfors, Orsa, Nordmaling, Sorsele, Vindeln, Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk och 
Överkalix. Flera av dessa kommuner har fått vidkännas stora reduceringar av invånarantalet under 
den aktuella tidsperioden. Munkfors kommun ingick for övrigt i Björn Tropps studie om den 
kommunala utvecklingen 1945-1985 (Tropp 1999). Ydre, Gnosjö, Perstorp, Dals-Ed, Vårgårda och 
Grästorp är exempel på kommuner som bildades år 1952 och som inte berördes av kommunblocks- 
reformen och som inte heller har ökat sin befolkning på ett mer anmärkningsvärt sätt. Årsbok för 
Sveriges kommuner 1945-2002, Ivarsson 1992 och Andersson 1993.



Utgångspunkten för åtgärderna var sociala och väl färdsekonomiska, vilket 
bidrog till en viss utjämning av klassmotsättningarna i samhället. Vidare skedde 
en expansion av byråkratin (administrationen) inom både den privata och den 
offentliga sektorn. Under den korporativa kapitalismen har olika former av 
organiserade intressen fått en starkare roll i samhällsutvecklingen. Statsmakten 
har förlorat delar av sin tidigare förmåga att ta initiativ på olika områden. 
Klassmotsättningarna och andra motsättningar i samhället, bl.a. etniska, har åter 
börjat tillta.20^ För äldre tider är det tänkbart att utgå från Svenbjörn Kilanders 
ståndpunkt att kommunerna vid tiden för 1862 års kommunreform snarast skulle 
ses som bolag tillhörande samhällets enskilda/privata sfär, i motsats till staten 
som tillhörde den offentliga sfären.2lli’

En annan tolkningsram erbjuds av statsvetaren Jon Pierres modell för att mäta 
utvecklingen av den kommunala självstyrelsen. Den innehåller fyra parametrar: 
legal status, generell kompetens, administrativ och ekonomisk kapacitet samt 
politisk kapacitet. Det dr främst de två senare parametrarna som kan appliceras 
på expansionen av den kommunala verksamheten, där den administrativa och 
ekonomiska kapaciteten handlar om kommunernas organisatoriska förmåga. 
Expansionen innebar att det efter hand byggdes upp en större administrativ 
förmåga även i landskommunerna genom att kommunalkontor inrättades och 
tjänstemän anställdes för administration, ekonomi och socialvård. Den politiska 
kapaciteten handlar om kommunernas förmåga att genom politiska beslut styra 
över samhällsutvecklingen på lokal nivå."117 Den kommunala verksamhetens 
expansion innebar att kommunerna blev en allt viktigare aktör på den lokala 
nivån. De fick bl.a. betydligt fler anställda och därmed ökad betydelse för 
sysselsättningen i samhället, samtidigt som expansionen underlättade för den 
kvinnliga arbetskraften att komma ut i arbetslivet på ett annat sätt än tidigare. 
Expansionen innebar också att kommunerna fick ökade resurser för att engagera 
sig i frågor utanför den direkta kommunala verksamheten, till exempel i olika 
former av näringspolitiska frågor. På så sätt kunde kommunerna i allt större 
utsträckning påverka den lokala samhällsutvecklingen.

Källmaterialet
Källmaterialet för analysen av den kommunala ekonomin och den kommunala 
expansionen återfinns i äldre tider ofta direkt i protokollen från de beslutande 
församlingarna, vilket gör att studierna mindre komplicerade, under förutsättning 
att samtliga handlingar finns tillgängliga i de kommunala arkiven. I städerna är 
det dock troligt att de ekonomiska frågorna finns redovisade i bilagor eller 
motsvarande. Besluten om den kommunala beskattningen skall regelmässigt 
finnas redovisade i protokollen från fullmäktige, stämma eller allmän rådstuga. 
Dessa uppgifter finns för övrigt också angivna i det offentliga statistiska 
materialet. Från och med starten för storkommunerna blev det allt vanligare att 205 * 207

205 Torstendahl 1989b s 85-97.
2,,i’ Kilander 1991 s 44-55 och 64f.
207 Pierre 1994 s 19f.



de ekonomiska uppställningarna redovisades i form av bilagor. Protokollen ger 
alltså inte längre lika uttömmande ekonomisk information. Undersökningar av 
kommunal ekonomi och kommunal expansion får dock inte helt begränsas till 
budgeterna och årsredovisningarna under höst respektive vår. Viktiga beslut kan 
också ha tagits vid andra tillfällen under året. Det kan ha gällt viktiga principiella 
beslut, exempelvis om införande av enhetsskolans/grundskolans högstadium, 
som sedan bara mer kortfattat har formaliserais i budgetbeslutet. Protokollen från 
de högsta beslutande organen måste därför gås igenom. Förfarandet understryker 
diskussionen om att undersökningsperioderna inte kan bli hur långa som helst 
om studierna skall ske på en mer detaljerad nivå.

Den politiska dimensionen av expansionen innebär ingen metodmässig 
skillnad i relation till de tidigare skisserade undersökningarna om konflikt och 
konsensus i kommunalpolitiken. Här gäller det således att gå igenom protokollen 
från fullmäktige eller stämma för en fortlöpande kontroll av motsättningar i 
samband med viktigare ekonomiska beslut. En komplikation är bristerna i fråga 
om hur de enskilda ledamöterna röstat vid voteringar. Det blir tydligt för 
kommunalstämmorna, vilka var de dominerande beslutsinstanserna under första 
världskrigets kommunala expansion. På 1960- och 1970-talen var stämmorna ett 
avslutat kapitel i den svenska kommunala historien. Tyvärr slarvade många 
kommuner, framförallt landskommuner, under perioden med storkommuner 
detaljerad informationen vid voteringar. Tidningsmaterial och intervjuer är i 
regel inte heller någon framkomlig väg. Materialsituationen gör att studierna 
ibland får inskränkas till att konstatera om expansionen genomfördes i konsensus 
eller ej.

Summering
Den kommunala verksamheten befann sig i expansion konstant från år 1863 fram 
till i början av 1990-talet, när lågkonjunkturen bidrog till att den kommunala 
verksamheten närmast minskade i omfattning. Situationen var unik för svenska 
förhållanden. Under första världskriget och i samband med den ekonomiska 
krisen i början av 1930-talet skedde mer kraftiga ökningar av kommunernas 
utgifter, men dessa var av mer tillfällig karaktär. Den kraftigaste utbyggnaden av 
kommunernas verksamhet ägde istället rum under 1960- och 1970-talen. 
Expansionen var vid den tiden en del i en långsiktig strategi som syftade till en 
utbyggnad av det svenska välfärdssamhället främst skulle ske i kommunal regi. 
Under denna tid ökade antalet kommunalt anställda mycket kraftigt, vilket 
finansierades med betydande höjningar av kommunalskatten, förutom höjda 
statsbidrag till kommunerna. Expansionen omfattade både administrationen och 
verksamheten på fältet, som barnomsorgen, grundskolan och äldreomsorgen. 
Utbyggnaden av de administrativa funktionerna berodde såväl på övergången till 
renodlad tjänstemannaförvaltning som att utbyggnaden av verksamheten krävde 
större administrativt stöd och samordning.

För att studera den kommunala ekonomin ur ett kameralt perspektiv, med 
ekonomiska storheter som likviditet och soliditet, kan det krävas mer ingående 
kunskaper i företagsekonomi och kommunal ekonomi. För historiker bör det vara



mer fruktbart att göra studier som har anknytning till kommunalpolitiken och 
utbyggnaden av den kommunala verksamheten. Undersökningarna kan ske i 
form av komparativa studier. Två kommuner med olika politisk majoritet kan till 
exempel jämföras i fråga om utvecklingen av kommunalskattens storlek och 
takten i verksamheters utbyggnad, inklusive prioriteringen mellan de olika 
delarna av den kommunala verksamheten. För den som har kunskaper är det 
naturligtvis aldrig fel att analysera utvecklingen av kommunernas ekonomiska 
ställning.



8. KOMMUNAL 
NÄRINGSPOLITIK

Kommunerna engagemang i den nationella arbetslöshetspolitiken går tillbaka till 
1900-talets början. Insatserna ökade under första världskriget och inte minst 
under den ekonomiska krisen i början av 1930-talet, då arbetslösheten växte till 
ett omfattande samhällsproblem Under dessa perioder handlade det särskilt om 
olika former av beredskapsarbeten. En sista utväg vid arbetslöshet var hjälp från 
den kommunala fattigvården. En mer selektiv näringspolitik som syftade till att 
locka industrier till den egna orten började växa fram under efterkrigstiden. En 
orsak var sannolikt att de nya storkommunema hade större resurser att engagera 
sig i sådana frågor. Behovet av industrietableringar blev också allt mer påtagligt i 
de landskommuner som långt fram i tiden hade dominerats av jordbrukssektorn. 
Ännu omkring år 1960 fanns det en hel del landskommuner i Sverige där över 
hälften av den arbetande befolkningen var verksam inom jordbruket och dess 
binäringar.

De regionala variationerna inom landet var dock betydande i det här fallet. 
Exempel på län med många jordbruksdominerade landskommuner var Halland, 
Älvsborg och Skaraborg. För att kunna hejda den folkminskningen var det av 
stor vikt att ganska skyndsamt få till stånd ett mer differentierat näringsliv som 
kunde fånga upp den arbetskraft som successivt frigjordes när jordbruket 
mekaniserades och därmed blev betydligt mindre arbetsintensivt. Det var inte 
helt ovanligt att kommunerna erbjöd mer eller mindre uppenbara subventioner 
och/eller tämligen generösa borgensförbindelser, vilket innebar att det fanns en 
risk för att konkurrensen mellan olika företag blev snedvriden. Subventionerna 
medförde också ett risktagande för kommunerna. En konkurs eller nedläggning 
av företaget kunde leda till en kännbar ekonomisk förlust för kommunen. För en 
liten kommun kunde konsekvenserna bli särskilt påtagliga, till exempel i form av 
kommunala skattehöjningar eller till och med behov av att genomföra en 
kommunsammanläggning.

En statlig utredning, som lades fram år 1961, framförde en hel del kritik mot 
de kommuner som gick till väga på ett sådant sätt. Utredningen menade istället 
att det var viktigt att:

• Kommunerna kunde erbjuda företagen och deras anställda en god offentlig 
och kommersiell service.

• Kommunikationerna var goda.



Trots dessa råd var det många kommuner som under de följande årtiondena 
bedrev en näringspolitik som innebar att det förekom dolda subventioner. Även i 
nutiden finns det exempel på sådant agerande hos landets kommuner. Relationen 
mellan företagen och kommunerna blev samtidigt i många fall starkare när 
kommunerna blev en mer aktiv aktör i det lokala samhällslivet. Så hade tidigare 
framförallt varit fallet i bruksorter med ett eller några dominerande företag samt i 
städerna.

En tänkbar bidragande orsak till att relationen mellan kommun och företag i 
viss mån intensifierades kunde vara att det i vissa fall fanns personella samband i 
så måtto att ägarna till företagen och/eller företagsledarna var aktiva i den 
kommunala politiken, ofta på den borgerliga sidan.208 Det nära samarbete som 
ofta utvecklades mellan näringslivet och kommunerna under efterkrigstiden kan 
ha varit en orsak till att privata företag i vissa fall engagerade sig starkt emot 
kommunsammanläggningar i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. 
Näringslivet kan sålunda ha sett sina direkta kanaler till kommunernas högsta 
ledning hotade om de endast blev en perifer del av en betydligt större kommun, 
där centralorten och de viktigaste beslutsfattarna fanns på ett förhållandevis långt 
geografiskt avstånd från den egna kommundelen.'"0

Förslag till forskning
Lokala undersökningar av kommunernas näringspolitik kan med fordel omfatta 
delar av perioden efter andra världskriget. 1950-, 1960- och 1970-talen bör vara 
av stort intresse. En tänkbar undersökningsperiod kan vara perioden 1952-1982. 
Storkommunernas verksamhet och kommunblocksreformens genomforande 
faller därmed inom perioden, vilket gör det möjligt att fånga in frågan om den 
nya kommunindelningen påverkade kommunernas näringspolitik i någon speciell 
riktning, exempelvis att foretag i de nya kommunernas ytterområden särskilt 
missgynnades, medan foretag i centralorten prioriterades. Här kan det möjligen 
också finnas en politisk dimension, där borgerligheten var mer mån om periferin 
än socialdemokraterna. Studier av den kommunala näringspolitiken bör kunna 
kopplas till kommunernas befolkningsutveckling på det sätt som skisserides i 
avsnittet om befolkningsförändringar. 10 Undersökningarna av den kommunala 
näringspolitiken bör bl.a. ta upp:

2,w SOU 1961:9 s t09ff,SOU 1963:49, SOU 1963:58, Bunte, Gaunitz och Borgegärd 1982s 331 ff 
och Tropp 1999.

2119 Detta gällde till exempel när Tännäs kommun skulle uppgå i Härjedalens kommun 197τ Mot
ståndet kom främst från företagare i turistbranschen som hade haft ett nära samarbete med kom
munen i samband med turistnäringens snabba utbyggnad i området under 1950- och frantbrallt 
1960-talet. Företagarna såg betydande risker med att den nya större kommunen, med en centralort 
som var belägen på mer än 10 mils avstånd, inte skulle vara lika intresserad att fortsäta detta 
samarbete i framtiden. Ds Kn 1981:2 s 6.

210 S 59ff i denna bok.



• Hur näringspolitiken utformades.
• Vilka ekonomiska belopp som satsades.
• Om den kommunala beslutsprocessen avvek i relation till vad som 

gällde för andra kommunala frågor.

Det är inte uteslutet att de näringspolitiska frågorna handlades i en mindre 
politisk krets och att den demokratiska förankringen kanske inte var fullt lika 
stor som normalt. Dessa frågor kunde på affärsmässiga grunder åtminstone i ett 
initialskede vara känsliga utifrån både företagets och kommunens perspektiv. Ett 
företag kunde ha överläggningar med flera kommuner på samma gång och då 
kanske försöka spela ut kommunerna mot varandra. Den kommun som erbjöd de 
mest generösa villkoren fick antagligen företagsetableringen.

Utöver uppföljningen av befolkningsutvecklingen bör studierna även innefatta 
hur de näringspolitiska satsningarna föll ut rent ekonomiskt för kommunen, i den 
mån det är möjligt att få fram några siffror. Vidare är det lämpligt att undersöka 
om besluten var lagliga enligt den då gällande kommunallagstiftningen. Hur 
vanligt var det exempelvis att eventuella kommunala borgensförbindelser till 
privata företag föll ut? I vilken utsträckning förekom det att kommunerna byggde 
eller köpte in industrilokaler som senare stod tomma under längre tidsperioder 
och därmed kostade pengar för skattebetalarna?

Det är också av intresse att reda ut om det fanns någon ideologisk eller 
partipolitisk skiljelinje i dessa frågor. Var till exempel borgerliga politiker något 
mindre benägna till näringspolitiska satsningar än de socialdemokratiska utifrån 
föreställningen att näringslivet skulle skötas utan kommunal inblandning? En 
annan hypotes är att de borgerliga politikerna, vilka inte helt sällan själva var 
verksamma som företagare, såg näringspolitiken som ett smidigt sätt att gynna 
sina egna intressen med kommunala medel. Egenintresset skulle kunna gå före 
eventuella ideologiska föreställningar. Hade socialdemokraternas engagemang i 
denna typ av frågor främst ett arbetsmarknadsperspektiv eller fanns det inslag av 
uppfattningen att kommunalt engagemang i näringslivsfrågor kunde vara ett steg 
på vägen mot att i framtiden överföra privata företag i samhällets regi, alltså en 
socialiseringstanke? Det är inte heller uteslutet att det saknades partipolitik i 
frågorna och att det istället var ett högst pragmatiskt handlande som gjordes för 
"kommunens gemensamma bästa” som det brukar heta. Med utgångspunkt från 
dessa olika hypoteser kan det på förhållandevis goda grunder vara lämpligt att 
göra jämförande studier mellan kommuner med borgerlig respektive socialistiskt 
fullmäktigemajoritet under hela perioden, även efter kommunblocksreformens 
genomförande. För att inte få för omfattande studier kan det vara lämpligt att 
välja kommuner som före kommunblocksreformen bara bestod av två eller högst 
tre kommuner.



Tolkningsramar
Liksom i fråga om den kommunala expansionen och den kommunala ekonomins 
utveckling kan Rolf Torstendahls modell om kapitalismens fyra stadier vara 
tänkbar som tolkningsram. Under den period då det enligt Torstendahl rådde 
delaktighetskaptalism, 1935/1945-1970, började staten dels reglera marknaden 
på ett mer detaljerat sätt, dels vidta olika typer av fördelningspolitiska åtgärder 
för att utjämna sociala klyftor i samhället. Kommunernas betydligt mer aktiva 
näringspolitik under efterkrigstiden skulle därmed kunna uppfattas som ett medel 
for att i någon mån reglera den lokala marknaden, i synnerhet om det skedde 
med subventioner som rubbade de sedvanliga marknadsmekanismerna. Under 
den korporativa kapitalismen från 1970 fick de organiserade intressena större 
makt på statens bekostnad. Frågan är om kommunerna skall räknas till staten i en 
mer vid bemärkelse eller som ett organiserat intresse vid sidan av staten. 
Problemet är inte alldeles enkelt att lösa, men genom sin kontinuerligt växande 
storlek kan kommunerna efter hand ha fått karaktären av ett organiserat intresse. 
Torstendahl menar att offentliga institutioner, där tjänstemannaförvaltningen 
växte på den politiska verksamhetens bekostnad, tog över en del av statens 
tidigare beslutsområden.211 Denna beskrivning kan tyckas stämma väl in på de 
kommuner som växte fram efter den sista indelningsreformens slutförande i 
början på 1970-talet.

Vidare bör Jon Pierres modell för den kommunala självstyrelsens utveckling 
vara relevant. Det gäller främst parametern kommunernas politiska kapacitet, 
som handlar om kommunernas förmåga att med hjälp av politiska beslut styra 
den lokala samhällsutvecklingen. Även två av de andra tre parametrarna i 
modellen kan vara tänkbara att applicera på näringspolitiken. Den generella 
kompetensen, som avser kommunernas uppgifter, handlingsfrihet och valfrihet 
inom ramen för självstyrelsen, kan kopplas till huruvida vissa av kommunernas 
näringspolitiska beslut, inte minst olika former av subventioner, var förenliga 
med gällande lagstiftning om den kommunala kompetensen, alltså vilka frågor 
som en kommun hade rätt att engagera sig i. Beträffande den administrativa och 
ekonomiska kapaciteten kan det konstateras att det rimligen krävdes en viss 
ekonomisk kapacitet hos kommunerna för att ha möjlighet att engagera sig i 
näringspolitiska frågor, vilka innebar ekonomiska risker.212 213 Samtidigt skall det 
påpekas att vissa kommuner redan under 1800-talet engagerade sig i olika 
järnvägsbyggen/" Den övergripande slutsatsen blir att en mer aktiv kommunal 
näringspolitik underlättades om den kommunala självstyrelsen var stor enligt den 
av Jon Pierre lanserade modellen.

211 Torstendahl 1989b s 85-97.
212 Pierre 1994 s 19f.
213 Sjöstrand 1954 s 42-54 och Svensson 1962b s 147 -154.



Källmaterialet
Det är inte helt givet att alla näringspolitiska frågor har behandlats i kommunens 
högsta beslutande organ, d.v.s. fullmäktige eller stämma. Frågor av detta slag 
handlades i många fall av kommunens styrelse. Före år 1971 kallades denna 
kommunalnämnd i köpingskommuner och landskommuner samt drätselkammare 
(i några fall stadskollegium) i städerna. Från år 1971 är kommunstyrelse det 
enhetliga namnet. En del kommuner tillsatte industrinämnder, även benämnda 
företagarenämnder eller näringslivsnämnder. I landskommunerna fanns sådana 
organ framförallt under perioden med storkommuner.214 Föga förvånande var det 
inte ovanligt att kommunens företagare var väl representerade i dessa nämnder 
och i många fall var de invalda för borgerliga partier. Företagarenämndema skall 
sålunda inte förväxlas med de företagsnämnder som fanns som samarbetsorgan 
mellan kommunerna i egenskap av arbetsgivare och de fackliga organisationerna 
fram till medbestämmandelagen trädde i kraft i mitten på 1970-talet. Denna 
distinktion skall framgå av de kommunala arkivförteckningarna.

Senare har det blivit relativt vanligt att de kommunala näringslivsfrågoma 
sköts av ett kommunalt bolag eller i form av en kommunal stiftelse. En vanlig 
benämning har varit industrifastighetsbolag. Bolagen har haft till uppgift att 
bygga eller köpa industrifastigheter som sedan hyrts ut till företag. Det har bl.a. 
hänt att företag som har hamnat i ekonomiska svårigheter har sålt sina fastigheter 
till industrifastighetsbolaget för att istället hyra lokalerna av detsamma. Vissa 
kommuner har krävt att sådana köp också skall godkännas av fullmäktige, även 
om köpen sker i industrifastighetsbolagens regi. Om kommunerna har eller har 
haft bolag för näringslivsfrågor är det av stor vikt att också handlingarna från 
dessa undersöks noga för att kunna ge en bild av kommunernas näringspolitik. 
Källmaterial från bolag och stiftelser förvaras normalt i de kommunala arkiven.

Summering
Den kommunala näringspolitiken är ett kommunalt verksamhetsområde som på 
allvar blev aktuellt under årtiondena efter andra världskriget, alltså inte minst 
under storkommunepoken på 1950- och 1960-talen. Under 1960-talet framfördes 
behovet av en mer aktiv kommunal näringspolitik som ett viktigt motiv till att 
genomföra ytterligare en kommunal indelningsreform. Den intensifierade 
kommunala näringspolitiken får inte minst ses mot bakgrund av den fortlöpande 
förändringen av den svenska näringsstrukturen, där andelen yrkesverksamma 
personer inom jordbruket minskade konstant, vilket medförde att många svenska 
landskommuner fick vidkännas betydande folkminskningar. Den kommunala 
näringspolitiken kan därför delvis ses som ett instrument för att skapa ett mer 
differentierat näringsliv som i sin tur skulle medverka till en gynnsammare 
befolkningsutveckling. För att differentiera näringslivet försökte kommunerna 
locka nya företag till sig och förmå redan befintliga företag att expandera sin

214 Till exempel Bunte, Gaunitz och Borgegård 1982 s 331 ff.



verksamhet. Det kunde ske på olika sätt, men direkta eller indirekta kommunala 
subventioner låg relativt nära till hands.

De lokala undersökningarna av den kommunala näringspolitiken kan alltså 
inriktas på hur kommunerna gick till väga för att bredda sitt näringsliv och vilka 
resultat som åtgärderna gav upphov till. En viktig del i resultatuppföljningen blir 
att undersöka hur kommunens folkmängd utvecklades i förhållande till vilka 
satsningar som gjordes. Studierna kan också med fördel inriktas på om det fanns 
några politiska motsättningar när det gällde intensiteten och metoderna i den 
kommunala näringspolitiken. Det är tänkbart, men inte alls säkert, att politiker 
från de socialistiska partierna skulle vara något mer benägna att föra en aktiv 
näringspolitik än vad som var fal let med borgerliga politiker.



9. RELATIONEN MELLAN 
POLITIKER OCH 
TJÄNSTEMÄN

Fram till 1950-talet var det i stort sett bara städerna jämte köpingskommuner och 
landskommuner med högre folkmängd som hade anställda tjänstemän for rent 
administrativa uppgifter. Personal saknades emellertid inte helt i de övriga 
landskommunerna. Det handlade då främst om lärare, poliser och föreståndare 
inom åldringsvården. I vissa fall, inte minst i de till folkmängden allra minsta 
kommunerna, samarbetade två eller flera kommuner i olika anställningsfrågor. 
Ansvaret för skolan låg i de minsta kommunerna kvar hos kyrkan ända fram till 
1952. I ett tämligen begränsat antal fall bestod det kyrkliga ansvaret till år 1955. 
Avsaknaden av anställd personal för administrativa uppgifter innebar att 
kommunernas politiker skötte hela den kommunala förvaltningen, i de allra flesta 
fall på sin fritid med ett ringa arvode. Kvaliteten på arbetet var antagligen ganska 
växlande. Fram till 1950-talet hade alltså en stor del av Sveriges kommuner en 
nästan renodlad lekmannaförvaltning. Politik och förvaltning var således i många 
fall integrerade på kommunal nivå.

Den stora förändringen gällande tillsättandet av administrativ personal även i 
landskommunerna togs genom storkommunreformen år 1952. Inledningsvis 
anställdes kommunalkamrerer/kommunalkassörer. Det förekom i en del fall att 
det var tidigare kommunalpolitiker som fick dessa tjänster, trots att de egentligen 
saknade adekvat utbildning för uppgifterna. I vissa kommuner kombinerades 
istället uppgifterna genom att till exempel kommunalnämndens ordförande 
samtidigt var arvodesanställd kommunalkassor.

Utvecklingen i riktning mot fler tjänstemän i kommunerna gick successivt, 
men under senare delen av 1950-talet fanns det en del landskommuner som inte 
hade kommunalkontor med anställd personal. Utvecklingen handlade om en 
breddning och differentiering av de administrativa personalkategorierna. Nya 
befattningar som tillkom var inte minst socialassistenter, kommunalingenjörer 
och skolchefer. Den sistnämnda kategorin var delvis en ombildning av de gamla 
överlärartjänstema som hade funnits i de större primärkommunema. Fram till 
kommunblocksreformens slutförande i början på 1970-talet fanns det emellertid 
ett mindre antal svenska kommuner med låg folkmängd som hade en mycket 
begränsad administrativ organisation med ett minimum av tjänstemän eller till 
och med helt saknade administrativ personal.

Storkommunepoken innebar en blandning mellan lekmannaförvaltning och 
tjänstemannaförvaltning. Kommunblocksreformen blev däremot övergången till 
ett system med helt utbyggd tjänstemannaförvaltning. En annan tendens var 
införandet av heltidspolitiker - kommunalråd, i Stockholm benämnda borgarråd, 
som i allmänhet först kom i de större städerna för att senare även spridas till



mindre kommuner. I ett begränsat antal mindre kommunerna förekom det redan 
på 1950-talet heltidstjänster, men där arbetsuppgifterna var en kombination av 
tjänsteman och politiker. 15

Förslag till forskning

Undersökningar av relationen mellan politiker och tjänstemän kan främst ske 
under två olika omständigheter:

• Under de perioder då det rådde ett mellanting mellan lekmannaförvaltning
och tjänstemannaförvaltning.

• Systemet med renodlad tjänstemannaförvaltning.

Den första kategorin borde vara av särskilt intresse med tanke på dess tydliga 
karaktär av förändringsprocess, där gränserna mellan politik och förvaltning 
ännu var flytande i vissa avseenden. För städerna och de större köpingarna och 
landskommunerna inträdde detta skede redan under 1900-talets första hälft, 
medan det för övriga kommuner inte minst var aktuellt under 1950- och 1960- 
talen, med andra ord under storkommunepoken. Frågeställningar som kan tyckas 
relevanta för sådana studier är: Hur det märktes att administrativ personal hade 
anställts och om det exempelvis går att spåra några konflikter mellan tjänstemän 
och politiker? Synbara mer symboliska förändringar som kunde inträda var till 
exempel att protokollen från fullmäktige, styrelser och nämnder övergick från att 
vara handskrivna till att bli skrivna på maskin och att budget och årsredovisning 
fick en mer professionell och standardiserad utformning. 1 dessa fall spelade 
kommunernas intresseorganisationer, framförallt landskommunernas förbund, en 
viktig roll.

En annan förändring av intresse som dock kan vara svår att i detalj undersöka 
är om kommunernas kontakter med de statliga myndigheterna ändrade karaktär 
när tjänstemän kom in i bilden. Tjänstemännen, särskilt om de hade professionell 
utbildning, till exempel från socialinstituten, borde nämligen ha haft mindre 
behov att fa råd från de statliga myndigheterna. Dessa konsultationer skedde 
dock antagligen inte sällan på mer informell väg, exempelvis per telefon, varför 
detta kan vara svårt att dokumentera med hjälp av skriftligt källmaterial som 
finns i de kommunala arkiven.

Även eventuella motsättningar mellan politiker och tjänstemän kan delvis 
vara svåra att finna i det skriftliga materialet. Det finns tre sätt att kunna spåra 
sådana konflikter i skriftligt källmaterial från fullmäktige och styrelser och 
nämnder. För det första går det att se om tjänstemännen har formulerat ett förslag 
till beslut till det politiska organets sammanträde, som sedan förkastas av de 215

215 SOU 1966:72 s 25-38, Sveriges Kommunkalander 1958-1985, Sveriges Statskalender 197! - 
1985, Tapper 1962a s 289-296, Dahlman 1962 s 384, Andersson 1966 s 141 t'f, Olivecrona 1974 s 
63-100, Ivarsson 1988 s 20foch 43ff, .lerkert 1994 s 88ff, ttokholm 1995 s 64f, Asling 1996 s 33, 
Arvidsson 1999 s 192ff, Tropp 1999, Nilsson, Thorbjörn 2001 s 201'f, Isaksson 2002 s 60ff och 
Undblad 2002 s 79 103.



förtroendevalda som istället fattar ett beslut i en annan riktning. För det andra 
kan tjänstemännen ha begärt att få avvikande mening fogad till protokollet. Den 
avvikande uppfattningen kunde till exempel ha sin grund i att tjänstemännen inte 
ansåg beslutet vara förenligt med gällande lagstiftning, vilket kunde vara aktuellt 
bl.a. i samband med behandlingen av näringspolitiska frågor. För det tredje är det 
tänkbart att kommuner sade upp tjänstemän på grund av samarbetssvårigheter 
som kanske grundade sig på olika uppfattningar om kompetensfördelningen 
mellan politiker och tjänstemän. Dessa konflikter kan i huvudsak överföras på 
sentida tjänstemannaförvaltningar.

Kompetensfördelningen mellan politiker och tjänstemän skall dock rimligen 
inte vara oklar på samma sätt som under den ovan beskrivna brytningstiden 
mellan två olika beslutskulturer. Det finns emellertid alltid en klar risk, både förr 
och nu, att konflikter bara delvis eller inte alls kommer fram i det skriftliga 
materialet. Därför kan intervjuer med både förtroendevalda och tjänstemän vara 
av betydande intresse för att ge värdefull kompletterande information. Det är 
troligen ett av de områden inom den stads- och kommunhistoriska forskningen 
där det finns störst behov av att använda muntliga källor för att komma åt 
uppgifter som inte återfinns i det skriftliga materialet.

Naturligtvis är det också tänkbart att undersöka hur den gamla renodlade 
lekmannaförvaltningen fungerade, men i det fallet handlar det sålunda inte om 
relationen mellan politiker och tjänstemän. Syftet kan istället till exempel vara 
att fa fram underlag till jämförelser med senare tiders förvaltning baserad på 
anställd personal för administrativa uppgifter, vilket rimligen borde kunna ge 
prov på betydande kontraster ur många olika aspekter. Det är inte heller orimligt 
med samtida komparationer mellan landskommuner med låg folkmängd och 
städer. I stort sett lika stora skillnader kan troligen dokumenteras vid jämförelser 
mellan landets största och minsta landskommuner under exempelvis 1940-talet. 
År 1943 varierade de svenska landskommunernas folkmängd mellan 78 (Norra 
Säm i Älvsborgs län) och 24 926 (Skellefteå landskommun i Västerbottens län) 
personer. Den senare kommunen hade ändå decimerats två gånger genom 
delningar/utbrytningar av nya kommuner.216 De största landskommunerna var 
sålunda mycket större till folkmängden än många städer och köpingskommuner. 
Sådana studier bör utan tvekan kunna ge prov på stora variationer och samtidigt 
exemplifiera det behov av utjämningar mellan olika kommuner som var en klart 
bidragande orsak till att storkommunreformen kom till stånd. Den traditionella 
komparationen mellan undersökningsobjekt med likartade förhållanden är ett 
annat alternativ. Jämförelser kan göras mellan två eller tre landskommuner där 
folkmängden är ungefär densamma. Då är det antagligen snarare likheter än 
skillnader som kommer att framträda i sådana undersökningar.

216 SOU 1945:38 s 28 och Ivarsson 1992 s 18.3. Utbrytningarna hade skett är 1874 (Byske) och år 
1914 (Bureå). De båda nybildade kommunerna hade på 1940-talet tillsammans ungefär 15 000 
invånare.



Tolkningsramar
Två övergripande tolkningsramar for relationen mellan politiker och tjänstemän 
kan vara:

• Byråkratiseringen som historiskt fenomen.
• Policyprocessen för beslut inom den offentliga sektorn.

Den första handlar bl.a. om byråkratins tillväxt och dess ökande makt över den 
politiska sfären. Begreppet byråkratisering innefattar en omfördelning av makt 
och lojalitet i samhället. Det är även möjligt att se byråkratiseringsprocessen som 
en funktion av sociala förändringar i samhället och därmed alltså i högsta grad 
sammankopplad med den allmänna samhällsutvecklingen. Rolf Torstendahl 
definierar byråkrati som ett socialt subsystem där beslutandemakten är fördelad 
enligt någon form av hierarkisk ordning. Byråkratin är tillsatt av en överordnad 
myndighet - huvudman. Byråkratin ansvarar för olika former av resurser såsom 
pengar, andra former av kapitalresurser eller andra personers arbete. När det 
gäller skillnader mellan byråkrati inom offentlig respektive privat sektor kan det 
framhållas att den privata sektorn har kunder, medan den offentliga i allmänhet 
har klienter. Det skall vidare betonas att alla anställda inom en byråkratisk 
organisation inte har någon makt att fatta beslut, utan fullgör i egenskap av 
biträdespersonal istället olika former av serviceuppgifter åt de personer som 
fattar besluten.217

Modellen för policyprocessen omfattar främst fem moment. Dessa är: 
initiering (ett ärende väcks), beredning (utredning, genomgång och förberedelse 
av ärendet), beslut (avgörande av ärendet), implementering (genomförande av 
beslutet i praktisk mening - verkställande) samt efterkontroll (utvärdering av hur 
beslutet har fallit ut). Efterkontrollen kan sedan också läggas till grund för 
återkopplingar till sakfrågan eller policyprocessen i allmänhet. Förvaltningens 
viktigaste uppgifter ligger inom momenten beredning och implementering. I 
praktiken har dock förvaltningen ofta spelat en viktig roll när frågor initieras. 
Även vid efterkontrollen kan förvaltningen vara delaktig. Politikernas viktigaste 
uppgift är naturligtvis vid beslutsmomentet. ,fi När policyprocessen skall 
appliceras på olika lokala empiriska undersökningar finns det inte minst två 
problem som särskilt bör beaktas. För det första gäller det om policyprocessens 
alla moment verkligen förekommer i praktiken och på vilket sätt. Det gäller 
särskilt efterkontrollen som inte sällan har varit eftersatt, både i äldre tider och i 
mer modern tid. För det andra handlar det om rollfördelningen mellan politiker 
och tjänstemän vid olika moment, vilket är den överordnade problemställningen 
för hela avsnittet. I vilken mån har till exempel politikerna också deltagit i den 
inledande beredningen och i implementeringen, som skall vara förvaltningens

217 Torstendahl 1989a s 23-65.
2I* Lundquist 1992 s 12ff.



ansvarsområde? Detta förhållande är av särskilt intresse i det mellanting mellan 
lekmannaförvaltning och tjänstemannaförvaltning som var mest utbrett under 
1950- och 1960-talen.

Källmaterialet
De ovan föreslagna undersökningarna har främst avsett perioder från 1950-talet 
och framåt. Under denna tid är det ganska ovanligt att protokoll och andra 
handlingar från de kommunala organen saknas. Det är också viktigt att betona att 
det tematiska området politiker och tjänstemän inte alls skall inskränkas till de 
övergripande kommunala frågorna som endast har behandlats i fullmäktige och 
kommunens styrelse. Problematiken är minst lika intressant att undersöka i de 
olika styrelserna och nämnderna, exempelvis skolstyrelse och brandstyrelse. 
Denna typ av studier måste alltså omfatta ett förhållandevis brett spektrum av 
material ur de kommunala arkiven, vilket bidrar till att de undersökta perioderna 
inte kan vara tidsmässigt alltför långa. I den mån de politiska organen har haft 
arbetsutskott för beredning av frågorna är det också av värde att gå igenom 
protokollen från dessa organ. Det är emellertid först med den nuvarande 
kommunala indelningen, som arbetsutskott har blivit mer vanligt förekommande.

Summering
Övergången från lekmannaförvaltning till tjänstemannaförvaltning skedde 
mycket tidigare i städerna än vad som var fallet i landskommunerna. Före 1952 
års indelningsreform var det endast de största svenska landskommunerna sett till 
folkmängden som hade anställda tjänstemän. Övergången till ett system med 
tjänstemän för administrativa uppgifter skedde för landskommunernas del främst 
under 1950-talet och början av 1960-talet. Genom kommunblocksreformens 
genomförande i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet övergick de svenska 
kommunerna i princip till en renodlad tjänstemannaförvaltning, där politikernas 
insatser främst inskränktes till beredande och beslutsfattande uppgifter. Gränsen 
mellan politik och förvaltning har dock inte blivit glasklar på grund av detta. I 
praktiken kan sammanblandningar mellan de båda sfärerna även uppstå i ett 
system som innebär en renodlad tjänstemannaförvaltning. Tjänstemännen kan 
mycket väl att försöka påverka den rena beslutsprocessen, medan politikerna 
intervenerar på tjänstemännens ansvarsområden, exempelvis i ett alltför tidigt 
skede av beredningsprocessen.

Övergången från lekmannaförvaltning till tjänstemannaförvaltning kan vara 
en intressant utgångspunkt för lokala undersökningar av förhållandet mellan 
politiker och tjänstemän. En del i denna typ av undersökningar blir att studera 
om det uppstod några motsättningar mellan politiker och tjänstemän som 
bottnade i att politikerna tidigare hade varit vana vid att ansvara för den samlade 
beslutsprocessen. Undersökningar av relationen mellan tjänstemän och politiker 
kan emellertid i många fall vara komplicerade. Konflikterna kan till exempel 
vara svåra att spåra i det skriftliga källmaterialet, vilket inte minst hänger 
samman med att båda parter hade en viss kontroll över det skriftliga materialet.



Det var nämligen i allmänhet tjänstemännen som fungerade som sekreterare i de 
beslutande organen, men protokollen och eventuella bilagor skulle justeras, alltså 
godkännas, av politikerna. Båda parter hade dänned möjligheter att försöka dölja 
konflikter. Samma förhållande gäller för övrigt även efter det att samtliga landets 
kommuner nu har övergått till en fullt utbyggd tjänstemannaförvaltning. Den 
samlade bedömningen måste bli att det finns andra tematiska områden inom den 
stads- och kommunhistoriska forskningen som är mindre komplicerade att ta sig 
an. Utan vissa förkunskaper på området finns det en risk för att det kan vara lite 
svårt att komma fram till synbara och framförallt tydliga resultat av de lokala 
studierna.



10. MELLANKOMMUNAL 
SAMVERKAN

Samtidigt med tillkomsten av den kommunala indelningslagen 1919 utfärdades 
en lag om kommunalforbund. Avsikten med förbunden var att skapa en grund för 
en organiserad samverkan mellan två eller flera kommuner för att reducera 
problematiken med det mycket stora antalet kommuner med låg folkmängd. 
Kommunalförbunden var i juridisk mening fristående från de kommuner som var 
medlemmar och skulle ha en separat ekonomi och förvaltning. Varje medlem 
skulle vara representerat i förbundets beslutande organ. Inrättandet av förbund 
skulle alltid godkännas av länsstyrelsen.214

Samverkan mellan kommuner kan också ordnas i enklare juridiska former 
såsom:

• Gemensamma distrikt, vilket framförallt kom till användning inom det då 
kommunala polisväsendet.

• Genom civilrättsliga avtal, vilket inte minst kom till användning gällande 
brandförsvaret efter den nya brandlagens tillkomst år 1944.

Lagstiftningen gjorde det möjligt för kommuner att samarbeta inom många olika 
områden. Det var bara i fråga om polisväsendet och kristidsförvaltningen under 
andra världskriget som de statliga myndigheterna, främst länsstyrelsen, hade 
maktbefogenheter att tvinga fram en samverkan mellan olika kommuner. För 
polisens del var det en följd av 1925 års polislag. Samarbetet behövde inte ske i 
form av kommunalförbund, utan det kunde vara tillräckligt med ett gemensamt 
distrikt. Enligt den utredning som förberedde storkommunreformen hade det inte 
tillkommit kommunalförbund i den utsträckning som förmodades vid lagens 
tillkomst. År 1943 fanns det sammanlagt 509 förbund i landet. De var två typer 
av förbund som dominerade:

• Polisförbund.
• Fattigvårdsförbund.

De stod för 83 procent av alla kommunalförbund. Andra förbund som förekom 
var brandförsvarsförbund, hälso- och sjukvårdsförbund, skolförbund och förbund 219
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för olika former av teknisk verksamhet. Vid denna tidpunkt hade inte den nya 
brandlagen trätt i kraft, varför behovet av förbund inom brandförsvarets område 
var begränsat. Utöver förbunden fanns det bl.a. 68 gemensamma skoldistrikt och 
171 polisdistrikt där mer än en kommun ingick."1’

Trots beslutet om att storkommunreformen skulle genomföras skedde en klar 
ökning av antalet förbund under senare delen av 1940-talet och den allra första 
delen av 1950-talet. År 1951 fanns det därför totalt 935 förbund. Ökningen hade 
varit särskilt tydlig i fråga om kommunalförbund för brandförsvaret, vilket får 
ses som en följd av den nya lagstiftningen som tvingade alla primärkommuner 
att ordna ett brandförsvar, antingen på egen hand eller i samarbete med andra 
kommuner. Mellan 1943 och 1951 steg antalet brandförsvarsförbund från 34 till 
181. Merparten av ökningen i övrigt avsåg polisförbund och fattigvårdsförbund. 
Förändringen innebar att förbunden framförallt sysslade med polisväsende, 
fattigvård och brandförsvar. Den länsvisa fördelningen mellan förbunden var 
ojämn. Flest förbund fanns, föga förvånande, i de län som hade ett stort antal 
landskommuner med låg folkmängd. Det handlade i synnerhet om Östergötlands, 
Gotlands, Malmöhus, Älvsborgs och Skaraborgs län. Det får dock anses troligt 
att även de olika länsstyrelsernas agerande spelade en viss roll, vilket visar sig 
ganska tydligt i fråga om tillkomsten av kommunalförbund för brandförsvaret, 
där länsstyrelserna i Malmöhus och Skaraborgs län var mer benägna än andra 
länsstyrelser att starta sådana förbund. I Skaraborgs län fanns år 1951 femtio 
brandförsvarsförbund, medan grannlänet Älvsborg bara hade tio. De båda länen 
uppvisade stora likheter gällande antalet kommuner med låg folkmängd.2'1

Storkommunreformens genomförande innebar att antalet kommunalförbund 
sjönk kraftigt, från 935 år 1951 till 181 år 1953. De kvarvarande förbunden 
utgjordes till över hälften av polisförbund. Den näst vanligaste typen var förbund 
för fattigvård/socialvård, men de uppgick endast till 25. Fattigvårdsförbunden 
och brandförsvarsförbunden hade alltså minskat betydligt mer än vad som gällde 
för polisförbunden. Minskningen av antalet förbund hade också varit ett viktigt 
syfte med indelningsreformen, då förbunden ansågs vara ett reellt hot mot den 
kommunala självstyrelsen genom att kommunernas beslutanderätt urholkades. I 
fråga om polisväsendet hade kommunsammanläggningarna i en hel del fall ändå 
uppenbarligen inte varit tillräckliga. Utvecklingen bör därvidlag relateras till den 
då pågående diskussionen om ett eventuellt förstatligande av polisen, som sedan 
kom att genomföras år 1965. De kvarvarande förbunden hade en betydligt 
jämnare fördelning mellan de olika länen, vilket får ses som ett tydligt uttryck 
för den utjämning av förhållandena som indelningsreformen hade medfört.

Under perioden från 1953 till 1961 skedde en mer begränsad ökning av antalet 
förbund, vilket medförde att det vid den senare tidpunkten fanns totalt 247 
kommunalförbund i landet. Polisförbunden dominerade fortfarande och hade 
ökat sin andel till 69 procent, även om dc antalsmässigt hade reducerats från 181 
till 171. Av övriga förbund var det bara skolförbunden som hade ökat i någon 220 221

220 SOU 1945:38 s 61-84, Kaijser 1959 s 177ftoch Wängmar 2003 s 94.
221 Årsbok för Sveriges kommuner 1944-1951, SOU 1961:9 s II 7ff och Brändström, Gtinilund och 

Ricknell 1979 s 3 If.



mån, trots det fanns det endast 15 skolförbund. Utbyggnaden av enhetsskolans 
högstadium, som rimligen bör ha varit det viktigaste motivet till interkommunalt 
samarbete på skolans område, befann sig då fortfarande i en inledande fas sett ur 
ett nationellt perspektiv. År 1957 tillkom en helt ny lag om kommunalförbund. 
Denna ställde bl.a. skärpta krav på förbundens organisation genom att det skulle 
finnas både förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Till fullmäktige kunde 
bara fullmäktigeledamöter i medlemskommunema väljas.2“2

Genom polisväsendets förstatligande år 1965 skedde med automatik en 
avveckling av samtliga polisförbund, vilket innebar att en betydande del av det 
totala antalet kommunalförbund försvann. Under 1960-talet skedde en begränsad 
ökning av antalet förbund, men nästan samtliga avvecklades till följd av 
kommunblocksreformen, som liksom storkommunreformen medförde ett klart 
minskat behov av interkommunal samverkan. Under 1970- och 1980-talen fanns 
det därför tämligen få kommunalförbund. År 1994 stannade siffran vid endast 34 
förbund. Därefter har det åter skett en ökning av samarbetet i kommunalförbund, 
vilket särskilt gällt förbund för brandförsvar/räddningstjänst och gymnasieskola. 
Vidare har kommunförbunden i länen i många fall ombildats till så kallade 
regionförbund, där länets kommuner och landstinget ingår. Det sammanlagda 
antalet förbund har därför ökat och uppgick år 2003 till 79. I förhållande till år 
1999 var det en ökning med 29. Kraven på att förbunden skulle ha fullmäktige 
och styrelse avskaffades på 1980-talet och det har skett en återgång till det gamla 
systemet, med en direktion. Dock måste ledamöterna i direktionen också vara 
ledamöter eller ersättare i medlemskommunemas fullmäktigeförsamlingar. Det 
är emellertid tillåtet för förbunden att ha fullmäktige och styrelse, även om det 
numera är mindre vanligt. 22

Förslag till forskning
Undersökningar av kommunalförbunden kan ha två huvudinriktningar:

• Bildandet av förbunden.
• Verksamheten i förbunden.

Rent allmänt finns det lite forskning på området, varför nya undersökningar är 
mycket välkomna. I fråga om bildandet av förbunden är det av särskilt intresse 
att finna ut varifrån initiativen till förbunden kom. Var det kommuner med något 
högre folkmängd som erbjöd grannkommuner med lägre invånarantal samarbete * 221
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eller var det möjligen tvärtom? När det gäller polisförbunden är det troligt att 
länsstyrelserna i en hel del fall var delaktiga, särskilt efter tillkomsten av 1925 
års polislag. Pä samma sätt är det tänkbart att länsstyrelserna gick i spetsen för 
att det bildades brandförsvarsförbund under 1940-talet när den nya brandlagen 
skulle genomföras i landskommunerna, särskilt i områden med ett stort antal 
landskommuner med låg folkmängd. Frågan gäller om kommunerna godvilligt 
gick med på länsstyrelsernas olika propåer att bilda förbund för polis- respektive 
brandförsvarsfrågor eller huruvida det förekom mycket motstånd. Frågan är 
också om länsstyrelserna även medverkade till bildandet av fattigvårdsförbund 
och vilken betydelse detta hade för tillkomsten av denna typ av förbund. Vidare 
är det av intresse att veta om besluten fattades i konsensus eller under konflikt i 
kommunernas beslutande organ, i fall det förekom konflikter är det värdefullt att 
försöka identifiera konfliktdimensioner vid besluten, till exempel politiska och 
geografiska.

Finns det möjligheter är det självklart av intresse att försöka göra jämförande 
studier mellan två olika län:

• Ett län med få förbund.
• Ett län med ett stort antal kommunalförbund.

Det skall tydligt betonas att mängden förbund i många fall hängde samman med 
kommunstrukturen i länen. Trots dessa skillnader skulle det exempelvis vara 
tänkbart att jämföra Skaraborgs län, som hade många förbund, med grannlänen 
Värmland eller Örebro, där det fanns få förbund. Sådana undersökningar kan inte 
omfatta hela länen, utan får istället ske i form av mer begränsade fallstudier som 
omfattar några av de nuvarande kommunernas områden i respektive län. Vidare 
skulle det med samma utgångspunkter kunna vara relevant att jämföra Gotlands 
län med Blekinge län. där Gotlands län hade många kommunalförbund i relation 
till antalet kommuner i länet, medan det i Blekinge län däremot bildades ganska 
få förbund före år 1952."4 I fråga om bildandet av kommunalförbund från och 
med storkommunepokens början år 1952 framstår däremot inte de ovannämnda 
länen som mer lämpliga undersökningsobjekt än andra län. Under denna period 
kan i stort sett samtliga län användas för denna typ av studier. År 1952 får därför 
ses som en viktig brytpunkt vid alla typer av arbeten om samverkan mellan olika 
kommuner.

När det gäller kommunalförbundens verksamhet är det mycket betydelsefullt 
att studera om arbetet kunde ske i samförstånd mellan medlemskommunema. 
Två tänkbara konflikter gällde: 224
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Fördelningen av kostnader mellan de olika medlemskommunerne. 
Eventuella organisatoriska förändringar av den verksamhet som förbunden 
bedrev.

Ett första exempel på det senare kan vara ett fattigvårdsförbund som skulle 
bygga ett nytt ålderdomshem. Frågan kunde då vara om hemmet skulle uppföras 
i samma kommun som det gamla befintliga hemmet eller flyttas till en annan 
medlemskommun inom förbundet som kanske hade en mer central geografisk 
belägenhet. Ett andra exempel kan gälla var ett nybildat brandförsvarsförbund 
skulle placera den gemensamma brandkår som skulle upprättas till följd av den 
nya brandlagens tillkomst år 1944. I sådana fall får det anses sannolikt att 
eventuella konflikter inom kommunalförbunden framförallt hade en geografisk 
dimension genom att det var representanterna från respektive medlemskommun 
som ställdes mot varandra vid besluten. I den mån de lokala studierna ger några 
exempel på att kommunalförbund upplöstes är det viktigt att försöka få fram 
orsakerna till detta.

Tolkningsramar
En relevant tolkningsram för interkommunal samverkan bör vara Ingemar 
Norrlids och Lennart Lundquists analysmodeller för graden av decentralisering i 
fråga om förhållandet mellan staten och kommunerna. Kommunalförbunden 
anknyter till Lundquists sakområdesvariabel och Norrlids extensitetsegenskap, 
vilka berör de uppgifter som kommunerna ansvarar för. Vidare finns det även 
koppling till Norrlids egenskap för resursautonomi. Denna handlar då om 
kommunernas ekonomiska autonomi i förhållande till statsmakten. Den högsta 
graden av decentralisering finns när kommunerna på egen hand, framförallt 
genom den egna befogenheten att ta ut skatt, finansierar hela den kommunala 
verksamheten. Förekomsten av statsbidrag, i synnerhet de statliga bidrag som är 
speciellt avsedda för ett visst ändamål (specialdestinerade statsbidrag), innebär 
däremot en högre grad av centralisering i förhållandet mellan stat och kommun. 
Ett samarbete i kommunalförbundsform måste enligt denna modell anses vara en 
klar inskränkning i den kommunala autonomin och därmed en högre grad av 
centralisering. Samtidigt skulle centraliseringen har varit ännu starkare om 
ansvaret för den aktuella uppgiften hade övergått till en huvudman utanför den 
kommunala sektorn, exempelvis till staten eller landstingen"5

Vidare är det också möjligt att relatera samarbetet mellan olika kommuner till 
begreppet lokal identitet."6 Den lokala identiteten kan ses som en restriktion för 225 226
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möjligheterna till interkommunal samverkan. Det gäller både for bildandet av 
förbund och för samarbetet inom befintliga kommunalförbund.

Källmaterialet
Källmaterialet till undersökningar om mellankommunal samverkan måste hämtas 
både ur medlemskommunernas handlingar och kommunalförbundens material. 
Besluten i medlemskommunerna om förbundsbildningarna bör undantagslöst ha 
tagits av kommunernas högsta beslutande organ, alltså fullmäktige eller stämma. 
Eftersom förbunden tillkom efter år 1919 bör handlingarna från denna period 
inte ha förkommit i så stor utsträckning. Kommunalförbundens egna handlingar, 
framförallt protokollen från de beslutande organen, förvaras i med få undantag 
tillsammans med arkivmaterialet från den kommun där förbundet hade sitt säte. I 
allmänhet låg sätet i den medlemskommun som hade högst folkmängd, men det 
kan också ha funnits geografiska utgångspunkter. Samma sak gäller i allmänhet 
lör protokollen från polisförbunden, även om polisen övergick i statlig regi vid 
årsskiftet 1964/1965.

Summering
Lagstiftningen om kommunalförbund tillkom vid en tidpunkt när landet var 
indelat i ungefär 2500 kommuner. Lagen var ett medel för att försöka komma till 
rätta med en del av de problem som ansågs vara förknippade med det stora 
antalet små landskommuner. Antalet förbund och behovet av samverkan mellan 
kommuner var beroende av hur den kommunala indelningen var utformad. Efter 
såväl storkommunreformen som kommunblocksreformen skedde en mycket 
kraftig minskning av antalet förbund och annat samarbete mellan kommuner. En 
tredje förändring som också minskade behovet av samarbete mellan kommuner 
var förstatligandet av det svenska polisväsendet år 1965.

Behovet av ytterligare forskning om kommunalförbund och annan samverkan 
mellan kommuner är mycket stort, varför självständiga arbeten på detta tema 
varmt skall uppmuntras. Det gäller särskilt för perioden mellan att lagstiftningen 
om kommunalförbund trädde i kraft 1920 och fram till indelningsreformen år 
1952. Under denna tid tillkom det nästan 1000 kommunalförbund. Forskningen 
bör inte minst riktas in på hur förbunden bildades och hur samarbetet fungerade 
inom förbunden. Komparativa studier kan till exempel avse kommunalförbund 
på olika kommunala ansvarsområden såsom polisväsende och brandförsvar.



11. SOCIALVÅRD
Den samlade socialvården kan ur ett historiskt perspektiv delas upp i ett antal 
olika delmoment, vilka alla utgår från det som förr benämndes fattigvård. Det 
gäller:

• Fattigvården, som år 1957 istället fick namnet socialvården. Här ingick de 
ekonomiska stödformerna (fattighjälpen/socialhjälpen) och åldringsvården.

• Nykterhetsvården. Denna bröts ut ur fattigvården till ett eget område under 
början av 1900-talet.

• Bama- och ungdomsvården, som också från början huvudsakligen var en del 
av fattigvården för att bli ett självständigt område under 1900-talets början. 
Senare utvecklades även barnomsorgen i form av daghem och förskolor.

I kapitlet sker en fokusering på kommunernas socialvård. Den socialvård som 
har bedrivits av ideella organisationer (filantropi och välgörenhet) behandlas 
därför inte.227

Fattigvård och socialvård
Fattigvården hade varit ett av socknarnas viktigaste ansvarsområden redan före 
1862 års kommunreform. Vid uppdelningen av socknarnas ansvarsområden år 
1862 i en kyrklig församling och en borgerlig kommun blev fattigvården en av 
kommunens viktigaste uppgifter. Vid tiden för 1862 års kommunrefonn gällde 
en förordning från år 1853, som hade ersatt 1847 års fattigvårdsförordning. 
Skillnaderna mellan dessa både var dock inte så stor. Regelverket från 1853 
föreskrev att socknarna skulle lämna fattigvård till de personer som var i behov 
av detta och som vistades inom socknen. Förordningen reglerade också återkrav 
och hemortsrätt. Vidare gavs det möjlighet att besvära sig över besluten till 
länsstyrelsen och slutligen till Kungl. Maj:t (regeringen), men det fick ingen 
större praktisk betydelse. En stor del av fattighjälpen utgick inte i form av 
kontanta medel, utan istället i natura, exempelvis i form av livsmedel.

Efter nödåren i slutet av 1860-talet tillkom en ny fattigvårdsförordning 1871, 
som var betydligt mer restriktivt hållen än den föregående. Rätten till fattigvård 
begränsades och möjligheten att besvära sig över besluten togs bort. Den 
obligatoriska fattigvården skulle bara utgå till behövande minderåriga och till 
personer som på grund av ålderdom, sjukdom (kroppslig eller psykiatrisk) eller 
handikapp var oförmögna att arbeta, saknade egna ekonomiska medel eller inte 
kunde få hjälp av anhöriga. För övriga hjälpsökande personer var det upp till den 
kommunala fattigvården att bedöma om hjälpen var nödvändig. I det här 
avseendet hade kommunerna en stor autonomi. 1871 års förordning medförde att

227 Stenius 1999 och Nilsson 2003 s 133ffoch 227f.



rotegång och bortauktionering var vanliga metoder inom fattigvården. Systemet 
med rotar innebar att kommunen delades in i geografiska distrikt. Denna tidiga 
form av decentralisering hade beröringspunkter med de sociala distriktsnämnder 
och kommundelsnämnder som har funnits i Sverige från 1970-talet och framåt. 
När det gäller innehållet i verksamheten skall det emellertid inte dras några som 
helst paralleller. Bortauktioneringen minskade gradvis i betydelse och ersattes 
till viss del av olika former av anstaltsvård, bl.a. fattigstugor och fattiggårdar. På 
dessa institutioner skedde inte sällan en ganska grov blandning av åldringar, 
psykiskt och kroniskt sjuka samt underåriga. Enligt 1871 års förordning skulle 
samtliga kommuner ha fattigvårdsstyrelse, men det behövde inte vara något 
separat organ i landskommunerna, utan kommunalnämnden kunde även vara 
fattigvårdsstyrelse. 1 städerna måste det tillsättas en särskild fattigvårdsstyrelse.

År 1885 tillkom lagstiftning om lösdrivares behandling, vilken hade en allmän 
ordningsskapande karaktär och gjorde det möjligt att tvångsvis omhänderta 
personer och sätta dem i arbete. Lagen riktade in sig på personer över 15 år som 
förde ett ambulerande liv utan sysselsättning och ekonomiska medel för sitt 
uppehälle. Vidare var lagen tillämplig på personer som inte försörjde sig på ett 
"ärligt" sätt, vilket ledde till risker for den allmänna säkerheten, ordningen eller 
sedligheten. Denna problematik var inte minst aktuell for prostituerade. Lagen 
hade också en viss begränsad koppling till den kommunala fattigvården, men 
huvuddelen av tillämpningen låg på de rättsvårdande organen. Under perioden 
1871-1918 skedde en gradvis utveckling mot fler separata fattigvårdsstyrelser i 
landskommunerna. Det innebar sålunda en differentiering inom den kommunala
organisationen, vilket öppnade vägen for att uppdragen kunde fördelas på fler

2">8personer.
En ny och mer human fattigvårdslagstiftning infördes år 1918. Kommunernas 

skyldigheter att lämna obligatorisk fattighjälp utvidgades nu:

• Medellösa personer fick rätt till vård och uppehälle om de var oförmögna att 
arbeta på grund av sjukdom, handikapp eller hög ålder. Samma sak gällde för 
minderåriga personer (under 16 år).

• Rotegången förbjöds.
• Frivillig fattighjälp kunde även utgå på moraliska grunder.
• Regleringen av hemortsrätten förenklades.
• Anstalter for äldre och fattiga skulle inrättas i form av ålderdomshem, 

vårdhem eller försörjningshem. Dessa institutioner kunde inrättas i samarbete 
mellan två eller fler kommuner, vilket var viktigt för landskommuner med låg 
folkmängd.

• Personer som hade blivit nekade fattighjälp fick nu åter möjlighet att 
överklaga besluten till länsstyrelsen. Länsstyrelserna fick också ett utökat 
tillsynsansvar över kommunerna. 228

228 SFS 1871:33, SFS 1885:27, SFS 1885:28, Abrahamsson 1962 s597f, Hansson-Preusler 1962 s 
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• Fattigvårdskonsulenter skulle tillsättas för att biträda länsstyrelsernas med
tillsynen och ge kommunerna råd och upplysningar.

Förändringarna innebar att kommunernas självstyre inom fattigvårdsområdet 
beskars betydligt, samtidigt som de hjälpbehövande personernas rättigheter och 
rättssäkerhet utökades.

Lagen föreskrev att landets kommuner måste ha en separat lättigvårdsstyrelse, 
dock med undantag för kommuner som bedrev fattigvården gemensamt med en 
eller flera andra kommuner, benämnt fattigvårdssamhälle. Sådana samhällen 
förekom främst i de delar av landet där det fanns många landskommuner med låg 
folkmängd. Från år 1920 gavs det även möjlighet att bilda kommunalförbund för 
fattigvården. Denna samarbetsform blev vanligare än fattigvårdssamhällena. 
Minst en av fattigvårdsstyrelsens ledamöter skulle vara kvinna. Liksom tidigare 
föreskrevs att en distriktsindelning av kommunen borde genomföras om inte 
verksamheten var tämligen begränsad. Ansvaret för vatje sådant distrikt skulle 
ligga på en av fattigvårdsstyrelsens ledamöter. Istället för rotar talades det nu 
alltså om distrikt. Vidare öppnade lagen möjlighet för kommunerna att anställa 
tjänstemän för att biträda politikerna.220 På detta stadium var det dock bara 
aktuellt i en del av städerna och i ett tämligen begränsat antal köpingskommuner 
och landskommuner med högt invånarantal. När lagen trädde i kraft var det drygt 
fyra procent av befolkningen som fick fattigvård. Det fanns skillnader mellan 
städer och landsbygd, där städerna hade en högre andel fattigvårdstagare.2 '°

Under årtiondena efter 1918 skedde en viss uppdelning av fattigvården genom 
att bama- 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 de mindre landskommunerna. En annan förändring var att 
staten påbörjade en utbyggnad av socialförsäkringssystemet vid exempelvis 
sjukdom och arbetslöshet, vilket bidrog till att belastningen på fattigvården 
gradvis minskade. Samtidigt blev kraven på den kommunala anstaltsvården, 
framförallt ålderdomshemmen, successivt större. Det skedde även en övergång 
till ett mer modernt socialpolitiskt synsätt, även om det varierade en del mellan 
olika kommuner, bl.a. beroende på folkmängd och näringsstruktur.“'1 Under den 
ekonomiska krisen i början av 1930-talet skedde emellertid en klar ökning av 
andelen personer som uppbar någon form av fattigvård. År 1933 var det nästan 
10 procent av befolkningen som fick understöd av något slag. Därefter sjönk 
hjälpbehovet betydligt för att nå en särskilt låg nivå under 1950-talet, då andelen 
oftast låg cirka fyra procent.212 En annan viktig förändring som skedde under den 
tid som 1918 års fattigvårdslag fortfarande gällde var storkommunreformen 229 230 231 232
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1952. Kommunerna fick då större ekonomiska resurser att bedriva en mer aktiv 
fattigvård, och kunde därför bl.a. tillsätta tjänstemän i klart större utsträckning/” 
Genom den nya kommunala indelningen sjönk också antalet fattigvårdsförbund 
mycket kraftigt. '4

Från och med år 1957 ersattes 1918 års fattigvårdslag med en helt ny lag om 
socialhjälp. Förändringen skedde efter ett långt och omfattande utredningsarbete 
av socialvårdskommittén. Benämningen fattigvård ersattes nu med begreppet 
socialvård. Fattigvårdsstyrelsen ändrade namn till socialnämnden, vilken fortsatt 
skulle vara en separat nämnd i samtliga kommuner. Det gamla systemet med 
rotar fanns faktiskt kvar i modifierad form, eftersom lagen gjorde det möjligt att 
dela upp kommunen i geografiska distrikt. Socialnämndens ledamöter kunde ha 
var sitt distrikt där de skulle ha särskilt ansvar för att övervaka de sociala 
frågorna. Socialnämndens ordförande hade enligt lagen rätt att fatta beslut om att 
ge socialhjälp i brådskande fall. Utmönstringen av ordet fattigvård får anses ha 
haft en viss symbolisk karaktär och markerade att nya vindar nu blåste i det 
svenska samhället.

Socialhjälpen var precis som fattigvården ett kommunalt ansvar. Syftet med 
socialhjälpen var framförallt förebyggande. Den gamla uppdelningen mellan 
obligatorisk och frivillig hjälp behölls också i den nya lagen. En utvidgning av 
grunderna tor den obligatoriska socialhjälpen gällde personer som av hälsoskäl 
helt eller delvis borde undvika att förvärvsarbeta. Vidare blev det också möjligt 
att utöver hjälp för sjukhusvård också få ekonomisk hjälp för specialistvård och 
tandvård. Det skedde även en viss reducering av möjligheterna för de sociala 
myndigheterna att återkräva ersättning för lämnad hjälp. Nära anhöriga till dem 
som fått socialhjälp blev inte längre pliktiga att svara för sådan ersättning. 
Återbetalningsskyldigheten for den enskilde som erhållit hjälpen inskränktes till 
att gälla frivillig hjälp eller om hjälpen hade utgjort ett tillfälligt lån som förskott 
på annan inkomst. Den gamla regleringen av en persons hemortsrätt hade tagits 
bort ur lagstiftningen. Istället fanns det regler om att kommuner som hade lämnat 
socialhjälp till personer som inte var skrivna i kommunen skulle fa ersättning av 
personens hemkommun. Socialnämnderna lick också möjlighet att gå i borgen 
för lån som klienterna skulle ta. Liksom tidigare reglerades även åldringsvården i 
lagen.

Möjligheterna för kommuner att i samverkan med andra kommuner driva 
ålderdomshem behölls, men behovet var dock till följd av den nya kommunala 
indelningen avsevärt mindre än tidigare. Kraven på ålderdomshemmens standard 
hade också höjts. Länsstyrelsens tillsynsansvar över kommunernas socialvård 
kvarstod. Konsulenterna fanns kvar, nu benämnda socialvårdskonsulenter. På 
riksnivå var det socialstyrelsen som hade det övergripande ansvaret för tillsynen. 
Besvär över besluten skulle lämnas til! länsstyrelsen.235

2” Wängmar 2003.
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Under framförallt perioden med storkommuner under 1950- och 1960-talen, 
hade en del kommuner särskilda hemhjälpsnämnder som ansvarade for den 
kommunala hemhjälpen. Med få undantag hade denna nämnd en högre andel 
kvinnliga ledamöter än något annat politiskt organ i kommunerna. Om det inte 
fanns någon separat nämnd låg ansvaret antingen hos fattigvårdsstyrelsen/ 
socialnämnden eller i vissa fall på barnavårdsnämnden. Det var inte helt ovanligt 
att hemhjälpen inledningsvis hade skötts av ideella organisationer såsom Röda 
Korset, som efterhand kunde få kommunala bidrag. Senare övertog kommunerna 
verksamheten i egen regi. Det skedde emellertid successivt och ännu i början av 
1960-talet fanns det kommuner där arbetet utfördes i privat regi. Tillkomsten av 
särskilda stats- och landstingsbidrag resulterade i en relativt kraftig utbyggnad av 
verksamheten under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Den största 
delen av kostnaden, i slutet av 1950-talet närmare bestämt nästan 80 procent, föll 
ändå på kommunerna. Före kommunreformen år 1952 var de flesta kommuner 
for små för att anställa egna hemvårdarinnor, utan samverkade istället, bl.a. i 
form av kommunalförbund. Det var en bidragande orsak till den stora ökningen 
av antalet kommunalförbund under slutet av 1940-talet och början av 1950- 
talet.216 Den sentida kommunala hemtjänsten har utvecklats ur den kommunala 
hemhjälpen.'7

År 1968 gjordes ett tillägg till lagen och kommunernas socialnämnder blev 
skyldiga att se till att alla invånare skulle få en tillfredsställande omvårdnad.",s 
På det organisatoriska planet skedde en ganska viktig förändring år 1970, genom 
möjligheten att inrätta social centralnämnd. I praktiken började förändringen att 
tillämpas från årsskiftet 1970/1971, då en ny mandatperiod inleddes. Det var 
sålunda en återgång till den organisationsform som hade funnits fram till att 
barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden hade brutits ut ur den gamla 
fattigvårdsstyrelsen. Pendeln hade sålunda slagit tillbaka från differentiering till 
integrering. Avsikten var att åstadkomma en ökad samordning mellan de olika 
grenarna av socialvården. Om kommunen inrättade social centralnämnd blev det 
också möjligt att tillsätta sociala distriktsnämnder. Systemet med en enda 
socialnämnd hade egentligen prövats i några kommuner redan innan lagen gjorde 
det möjligt. Det gällde nybildade kommuner som var tidiga sammanläggningar 
inom ramen för kommunblocksreformen. Dessa organ benämndes då integrerade 
sociala nämnder, men var formellt tre separata nämnder med olika protokoll. 
Integrationen bestod i en fullständig personalunion och sammanträden vid en och 
samma tidpunkt.

Kommunerna hade emellertid möjlighet att behålla separata socialnämnder, 
nykterhetsnämnder och barnavårdsnämnder fram till den nya socialtjänstlagen 
trädde i kraft år 1982. En mycket bred majoritet av kommunerna hade dock 
redan på 1970-talet övergått till att ha social centralnämnd. Så tidigt som under 
mandatperioden 1971-1973 var det framförallt kommuner som skulle läggas 236 237 238
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samman med andra kommuner år 1974 som behöll systemet med tre nämnder. 
Dessa kommuner hade i allmänhet förhållandevis låg folkmängd. Nybildade 
kommuner (kommunblock) införde däremot i allmänhet social centralnämnd från 
början.239 Vid genomgång av kommunalt källmaterial för perioden 1971-1981 är 
det alltså mycket viktigt att vara observant på skillnaden mellan socialnämnd och 
social centralnämnd. 1 det första fallet hade kommunen också barnavårdsnämnd 
och nykterhetsnämnd.

Andelen individer som uppbar någon form av ekonomiskt bistånd från 
socialvården började åter stiga under senare delen av 1960-talet. Den låga nivån 
från 1950-talet på omkring fyra procent steg nu tidvis till omkring sex procent av 
befolkningen. Variationerna var kopplade till den övergripande ekonomiska 
utvecklingen i landet. Under 1990-talets krisår steg nivån ytterligare och år 1997 
var det över åtta procent av befolkningen som fick ekonomiskt stöd, exklusive 
bidrag till asylsökande som vistades i landet i väntan på att fa uppehållstillstånd. 
Siffrorna från 1990-talet låg nästan på samma nivå som under depressionsåren i 
början på 1930-talet. Utgifternas andel i relation till bruttonationalprodukten steg 
av denna orsak under 1980- och 1990-talen.240

Den nu gällande socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari år 1982, men 
antogs av riksdagen redan år 1980. Frågan hade utretts under nästan hela 1970- 
talet. Begreppet socialvård hade nu ersatts av socialtjänst, vilket ansågs mer 
relevant. Hela verksamheten skulle ledas av socialnämnden. Det blev också 
möjligt att inrätta sociala distriktsnämnder, vilka till största delen skulle ansvara 
för individärenden. Ett syfte med den nya lagen var att minska tvångsåtgärderna 
inom socialtjänsten. Tvångsåtgärderna lyftes ut och fanns i separata regelverk. 
Socialtjänstlagen fick främst karaktären av målinriktad ramlag, där solidaritet 
och demokrati skulle vara övergripande utgångspunkter för arbetet. Rätten till 
bistånd blev också mindre villkorad än i det gamla regelverket. Biståndet skulle 
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Genom den nya lagen upphävdes 
lagen om socialhjälp som tillkommit 1956, lagen om nykterhetsvård från 1954, 
barnavårdslagen som hade tillkommit 1960, lagen om barnomsorg som hade 
gällt sedan år 1976 samt lagen om socialregister, som hade tillkommit redan år 
1936. Integrationen inom den kommunala socialvården/socialtjänsten var nu i 
princip genomförd.241

1991 års kommunallag ändrade förutsättningarna för nämndorganisationen. 
Socialnämnden var inte längre något obligatoriskt organ och det blev istället 
vanligt att barnomsorgen sammanfördes med grundskolan och gymnasieskolan 
eller enbart grundskolan. 1 fråga om den övriga socialtjänsten var det framförallt 
två organisationsmodeller som växte fram:

2,9 SFS 1970:296, SOU 1972:32 s 70-89, Sveriges kommunkalender 197!-1981, Orönwall, Hol
gersson och Nasenius 1991 s47 och 274och Lundström 1993 s 237.

240 Socialvården 1972 s 175-193 och Rauhut 2002 s 24ff.
241 SFS 1980: 620, Åström 1988 s 81-87 och 163ff. Strömberg, H 1989 s 124fF. Orönwall, Hol
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• Socialnämnden behölls exklusive barnomsorgen. Det gällde dels individ- och 
familjeomsorgen (ekonomiskt bistånd, missbruks vård, omhändertaganden av 
bam m.m.), dels om äldre- och handikappomsorgen.

• Individ- och familjeomsorgen bildade en nämnd, ofta fortfarande benämnd 
socialnämnd, medan äldre- och handikappomsorgen var en annan nämnd. 
Dessa nämnder fick inte helt sällan namnet omsorgsnämnden.

Uppdelningen på två nämnder har framförallt skett i de större och medelstora 
kommunerna. Äldreomsorgen är den del av socialtjänsten som i mer modern tid 
har expanderat mest, vilket bl.a. beror på den så kallade ÄDEL-reformen. Denna 
innebar att kommunerna tog över verksamhet från landstingen, bl.a. de lokala 
sjukhemmen. Senare har kommunerna även tagit över ansvaret for omsorgen om 
utvecklingsstörda och långvarigt psykiskt sjuka. Även handikappomsorgen har 
expanderat betydligt till följd av olika former av rättighetslagstiftning. 42

Den långsiktiga utvecklingen av regelverket i fråga om fattigvården och 
socialvården kan sammanfattas med följande tabell.

Tabell 5: Utvecklingen av lagstiftningen i fråga om fattigvården och 
socialvården

År Regelverk
1853 Fattigvårdsförordning.
1871 Fattigvårdsförordning.
1918 Lag om fattigvården.
1956 Lag om socialhjälp.
1970 Lag om social centralnämnd.
1980 Socialtjänstlag.

Källa: Holgersson 1998 och Nilsson 2003.

Förslag till forskning
Undersökningar av fattig- och socialvården kan främst ha två utgångspunkter: 41

• Ett verksamhetsperspektiv, d.v.s. hur organisationen har utvecklats.
• Ett individ- och klientperspektiv.

Den verksamhetsmässiga infallsvinkeln kan i sin tur delas upp i två olika delar. 
Den första är åldringsvården och annan institutionsvård, medan den andra delen * 241

242 SFS 1991:900, Petersson 1994 s 134ff, Holgersson 1998 s 298 och 306ff, Sveriges kommunkal
ender 1992-2003, Sveriges kommuner - namn och adresser till nämnder och förvaltningar 1992 
och Sveriges kommuner 1995-1996.

241 Åsa Folkesson delar in fattigvårdsstyrelsens ärenden i Växjö stad åren 1915-1935 i två huvud
grupper, dels hjälpverksamhet, dels administrativa och ekonomiska ärenden. Folkesson 2000 s 32. 
Kategoriseringen enligt ovan har alltså vissa likheter med Folkessons uppdelning.



utgörs av den övriga verksamheten, framförallt bestående av administrationen av 
det ekonomiska biståndet.

När det gäller åldringsvården/institutionsvården kan sådana studier omfatta 
utvecklingen ända från 1863 och fram till modern tid, från fattigstugorna till de 
moderna servicehusen. Det är också tänkbart att starta vid 1918 års fattigvårdslag 
och sedan gå framåt till helt modern tid. Vid studier av förhållandena i de mindre 
kommuner som fanns före år 1952 är det av särskild vikt att undersöka hur en 
eventuell samverkan mellan flera kommuner fungerade, antingen i avtalsform 
eller i form av ett kommunalförbund. Studier av den del av åldringsvården som 
utgjordes av den kommunala hemhjälpen kan också ingå i undersökningarna, 
men i det fallet kan startpunkten för undersökningarna flyttas fram åtminstone 
till 1930- eller 1940-talen. Det bör finnas goda förutsättningar att göra olika 
former av jämförande studier mellan olika kommuner. För att få fram kontraster 
kan det vara lämpligt att dels undersöka åldringsvården och den övriga 
institutionsvården i en större eller medelstor stad, dels i en landskommun som 
fanns fram till 1952 och som hade lågt invånarantal. Det är möjligt att förlänga 
denna komparation även till perioden med storkommuner, till exempel med 
frågan om den nya kommunindelningen bidrog till att jämna ut skillnaderna 
mellan åldrings- och institutionsvården i städerna och i landskommunerna. En 
sådan studie kan mycket väl göras i ett och samma stads-/kommunarkiv och gå 
fram till kommunblocksreformens genomförande, då de båda kommunerna slogs 
samman till en enhet. Möjligen skulle undersökningen kunna fortsätta efter 
denna tidpunkt. Studien skulle kunna ha ett centrum- och periferiperspektiv, 
d.v.s. om kommunerna valde en centraliserad eller decentraliserad äldrevård, 
särskilt i fråga om vården på institutioner (ålderdomshem/servicehus).

Jämförande studier kan göras i fråga om kommuner med relativt likartade 
förhållanden. Det kan till exempel gälla två städer eller två landskommuner med 
jämnstor folkmängd och social struktur. Undersökningsperioderna kan i princip 
vara desamma som ovan, där de kommunala indelningsändringarna tydligt skall 
beaktas, framförallt i fråga om landskommunerna. I detta sammanhang finns det 
flera olika valmöjligheter. Ett alternativ är att välja två landskommuner som inte 
berördes av storkommunreformen, utan fungerade i sin ursprungliga form från år 
1863 fram till slutet av 1960-talet eller början av 1970-talet. Ett annat alternativ 
är att välja två landskommuner som påverkades av 1952 års reform, varvid 
undersökningen fortsätter med åldringsvården inom respektive storkommuner. I 
samtliga fall gäller det att lyfta fram likheter och skillnader mellan kommunerna 
och försöka förklara varför eventuella skillnader i fråga om åldringsvårdens 
organisation och standard uppstod. Kan skillnaderna hänföras till olika politisk 
majoritet, divergerande urbaniseringsgrad, olika ekonomiska förutsättningar i 
form av stora skillnader gällande skatteunderlag, utdebitering och soliditet eller 
divergerande prioritering mellan olika delar av verksamheten? 44

I fråga om andra organisatoriska frågor utöver åldrings- och institutionsvården 
är det av intresse att studera utbyggnaden av den administrativa organisationen. 
Det gäller särskilt tidpunkten för övergången från en ren lekmannaförvaltning, 244

244 Aström 1988 s 60ff.



där de politikerna skötte hela administrationen, till en tjänstemannaförvaltning.245 
Frågan är också om det finns någon koppling mellan anställandet av personal 
och ny lagstiftning på området. Var det exempelvis många städer som anställde 
personal i nära anslutning till 1918 års fattigvårdslag och var det vanligt att 
landskommuner började med anställd personal i samband med att 1956 års 
socialhjälpslag infördes? Här är ytterligare ett område där det rådde betydande 
skillnader mellan olika typer av primärkommuner, särskilt mellan städer och 
landskommuner med låga invånarantal. Vid jämförelser mellan så divergerande 
kommuner är det av särskild vikt att ha en ganska lång undersökningsperiod, 
eftersom anställningen av tjänstemän skedde vid helt skilda tidpunkter. I de 
större städerna fanns det anställd personal åtminstone redan i början av 1900- 
talet, medan de mindre landskommunerna saknade sådan personal ännu vid tiden 
för 1952 års indelningsreform. Så sent som i slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet fanns det faktiskt kommuner där politikerna skötte hela eller delar av 
socialvårdens administration. Det handlade då framförallt om de allra minsta 
kommunerna sett till folkmängden.

Vid jämförelser mellan kommuner av olika storlek är det också relevant att 
studera vilket eget beslutsutrymme som tjänstemännen hade fått av politikerna. 
På fackspråk benämns det delegation till tjänstemännen.246 Vidare kan det vara 
värt att studera relationen mellan politiker och tjänstemän. En intressant fråga att 
undersöka är i vilken utsträckning som politikerna kom till andra beslut än vad 
som tjänstemännen hade föreslagit. Sådana undersökningar är emellertid i viss 
mån beroende av hur protokollen och eventuella övriga kommunala handlingar 
är utformade.

Individ- och klientperspektiv fokuserar av naturliga skäl på de personer som 
blev föremål for någon form av fattigvård/socialvård. Om dessa undersökningar 
skall omfatta kommuner med högre folkmängd blir det svårt att studera långa 
sammanhängande tidsperioder. Ett alternativ till kortare undersökningsperioder 
blir då att välja intervallundersökningar som överlappar de år då ny lagstiftning 
trädde i kraft på området, alltså åren 1871, 1919, 1957 och 1982. För att undvika 
problematiken med kommunala indelningsändringar är det tänkbart att utesluta 
den sista lagändringen. Trots 1952 års indelningsreform finns det många städer 
och landskommuner med högre folkmängd som, frånsett smärre inkorporeringar/ 
gränsförändringar, var nästan helt intakta ända fram till kommunblocksreformens 
genomförande. En kortare undersökningsperiod kan också öppna vägen för 
komparativa studier mellan två kommuner. Frågan blir om det går att identifiera 
några tydliga förändringar i de lokala tillämpningarna till följd av ändrad 
lagstiftning? Blev den lokala fattigvården till exempel betydligt mer restriktivt 
utformad till följd av 1871 års fattigvårdsförordning?

245 Till exempel Wallentin 1990 s 20-29 och 62-72 och Folkesson 2000 s 58ff. Wallentins och 
Folkessons undersökningar gäller två medelstora städer (Östersund respektive Växjö) under främst 
mellankrigstiden. Dessa städer hade alltså helt andra förhållanden än de mindre landskommunerna, 
där det inte var aktuellt att anställa några tjänstemän förrän dessa kommuner hade lagts samman till 
större enheter från och med 1952.

246 SOU 1965:6 s36ff och Åström 1988 s 163-172.



För landskommuner med låg folkmängd bör det vara fullt möjligt att göra 
undersökningar som omfattar hela tidsperioden 1863-1951. Det borde likaså 
vara realistiskt att göra jämförande studier mellan två landskommuner, särskilt 
om det gäller arbeten på nivåerna 41-60 poäng eller 61-80 poäng. För att få 
underlag till kontraster mellan två landskommuner bör helst kommuner med 
olikartade förhållanden i fråga om näringsliv och politisk struktur väljas. Det 
sistnämnda blir framförallt aktuellt från och med den allmänna rösträttens 
införande på lokal nivå år 1919, vilket intressant nog tidsmässigt sammanfaller 
med den nya fattigvårdslagstiftningen. Innebar den allmänna rösträtten, med 
därtill hörande framsteg lör arbetarrörelsens partier, en mer human kommunal 
fattigvård? För tiden före år 1919 kan det vara aktuellt att välja kommuner på 
grundval av ägandestrukturen inom jordbruket.'47

Studierna av den kommunala fattigvården kan inriktas på vilka personer som 
erhöll någon slags hjälp från fattigvården. Kön. ålder, social tillhörighet och 
civilstånd/familjeförhållanden kan vara utgångspunkter for en kategorisering. 
Vidare är det av intresse att se i vilken form som hjälpen utgick. Handlade det till 
exempel om månatliga stöd. hyresbidrag, bidrag till kläder eller medicin eller 
tillfälliga lån?247 248

Tolkningsramar
Två mer övergripande tolkningsramar för utvecklingen inom fattigvården och 
socialvården kan vara:

• Rolf Torstendahls modell för kapitalismens fyra olika stadier.
• Emil Uddhammars modell för statens roll i samhället.

Rolf Torstendahls fyra stadier är: klassisk industrikapitalism (tidsperioden 
1830/1850-1890), organiserad kapitalism (1890-1935/1945), participatorisk 
kapitalism/delaktighetskapitalism (1935/1945-1970) och korporativ kapitalism 
( 1970—).249 Emil Uddhammar har sex typståndpunkter: den minimala staten, den 
sedliga staten, försäkringsstaten, regleringsstaten, den auktoritära staten och 
den totalitära staten. Uddhammar gör i princip inte någon uppdelning mellan de 
olika delarna av den offentliga sektorn. Kommuner och landsting utför därför i 
praktiken uppgifter som staten har delegerat till dem. Den finns också en viss 
tidsmässig överensstämmelse mellan skiftena i de båda modellerna. Uddhammar 
förlägger den svenska övergången från den sedliga staten till regleringsstaten 
ungefär samma tidpunkt som Torstendahls skifte mellan organiserad kapitalism 
och delaktighetskapitalism inträffar.250 Utifrån Rolf Torstendahls modell har 
Sverige i huvudsak fått en ny lag på fattig-/socialvårdens område under varje fas 
efter 1863. 1871 års förordning tillkom under den klassiska industrikapitalismens

247 Aronsson 1992 s 51 ff och Rosén 2002 s 167.
2411 Folkesson 2000 s 35ffoch Kauhut 2002 s 26ff.
24‘7 Torstendahl 1989b s 85-97.
250 Uddhammar 1993.



tidevarv, 1918 års lag tillkom under den organiserade kapitalismen, 1956 års lag 
infördes under den period då det, enligt Torstendahl, rådde en participatorisk 
kapitalism, medan socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982, sålunda under den 
korporativa kapitalismen.

Vidare skulle även hypotesen om social affinitet kunna vara aktuell som 
tolkningsram. Denna kan kortfattat sägas gå ut på att ju mer en människa liknar 
en själv ju mer bryr jag mig om denna person. Likheterna kan handla om 
irdomst, religion, etnicitet, kön, ålder, yrke m.m. Inkomsten får anses vara en av 
de viktigare variablerna. Genom denna identifikation antas benägenheten att 
hjä pa en person i svårigheter öka. En central tanke är att det lika väl kunde ha 
vant jag själv som hamnat i denna situation och då behövt hjälp från samhället. 
Derna känsla kan mycket väl vara subjektivt upplevd. Begreppet har vissa även 
likheter med begreppen social solidaritet, social samhörighet och samhällelig 
medvetenhet.251

Wen begreppet medborgarskap kan vara tänkbart som tolkningsram. 1 
jurdisk mening handlar det om en formell relation mellan stat och individ. I en 
något vidare betydelse kan det handla om förhållandet mellan individer eller 
gapper av individer och staten/samhället. Denna relation kan också sättas in i ett 
historiskt perspektiv som undersöker förändringar över tid. Medborgarskap har 
historiskt sett inte sällan kopplats samman med autonoma individer, vilka har 
vant fria att fatta sina egna beslut och agera på en offentlig beslutsarena. Under 
lång tid var detta dock främst förbehållit männen. Det skall också noteras att 
personer som var varaktigt omhändertagna av fattigvården för sin försörjning 
inte fick kommunal rösträtt förrän år 194 5.252 Den äldre svenska fattigvården 
betraktade understödstagama främst som klienter med inskränkta medborgerliga 
rättigheter. Det ligger därför nära till hands att se medborgarskapstanken som ett 
idealtillstånd som var avlägset från de dåvarande förhållandena. Om begreppet 
medborgarskap däremot avser relationen mellan det offentliga i form av staten 
gerom lagstiftningen och kommunerna som verkställare av detta regelverk och 
individen blir tolkningsramen mer relevant.

Källmaterialet
Kälmaterial från fattigvårdsstyrelserna och socialnämnderna har normalt en 
sekretesstid på 70 år. I nuläget är det alltså bara möjligt att ta del av handlingar 
son har tillkommit före år 1935. Efter speciell ansökan till den kommunala 
arkivmyndigheten kan det ges tillstånd att ta del av material som är yngre än 70 
år. Som student på grundutbildningen är det emellertid osäkert om något sådant 
tillstånd beviljas. Det gäller särskilt för uppsatser på lägre grundutbildningsnivå, 
alltså 21-40 poäng. Vid arkivmyndighetens prövning är det sannolikt att det sker 
sanråd med den eller de organ som idag har ansvaret för socialtjänsten inom 
koinmunen. Ett eventuellt tillstånd om att få ta del av material som är yngre än

251 Rauhut 2002 s 61 ff.
252 Björk 1999 s 13ff. År 1943 var det 37122 personer som inte hade rösträtt pä grund av fattigvård. 
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70 år kombineras normalt med att en sekretessförsäkran skall skrivas på, där 
forskaren förbinder sig att inte föra vidare de uppgifter som finns i materialet. 
Forskningsresultaten kan därmed inte citeras hur som helst och eventuella 
beskrivningar av enskilda fall måste ändras så att personuppgifter inte röjs. De 
ovan beskrivna och motiverade undersökningsperioderna kan sålunda inte med 
säkerhet realiseras. Därför är det mycket viktigt att konsultera den kommunala 
arkivmyndigheten på ett tidigt stadium. Valet av tidsperiod och kommuner måste 
alltid göras på basis av vilka arkivstudier som tillåts. Det är inte alldeles givet att 
alla kommuner gör likartade bedömningar, varför det kan finnas skäl att ta 
kontakt med flera olika kommunala arkiv. Vid skriftliga kontakter med arkiven 
ställs det ofta krav på skriftliga intyg från uppsatshandledaren på universitet/ 
högskolan. Behovet av sådana intyg kan lämpligen framföras till handledaren 
redan i ett inledande skede av arbetet. Det är även tänkbart att handledarna intar 
en restriktiv hållning till att sanktionera denna typ av undersökningar.

Städerna skulle alltså ha en separat fattigvårdsstyrelse redan från 1863, medan 
det i landskommunerna och köpingskommunema blev obligatoriskt med en 
särskilt tillsatt fattigvårdsstyrelse först genom 1918 års fattigvårdslag. En primär 
uppgift vid studier av köpings- eller landskommuner blir att med hjälp av 
arkivförteckningen ta reda på om kommunen hade en särskild fattigvårdsstyrelse 
eller om det var kommunalnämnden som också utgjorde fattigvårdsstyrelse. Om 
kommunalnämnden ansvarade för fattigvården blir studierna mer komplicerade 
genom att det blir helt nödvändigt att kunna separera de ärenden som rörde 
fattigvården från de övriga frågor som kommunalnämnden behandlade på sina 
möten. Ur denna synvinkel är det alltså lättare att gå igenom handlingar från 
kommuner som hade en särskilt tillsatt fattigvårdsstyrelse. 1 den mån det utsågs 
en särskild fattigvårdsstyrelse någon gång under perioden mellan 1863 och 1918, 
vilket inte alls var ovanligt, är det givetvis viktigt att i detalj följa övergången 
både med hjälp av arkivförteckningen och källmaterialet.

Även efter år 1919 uppstår det emellertid vissa komplikationer genom att 
kommunernas fattigvårdsstyrelser ända fram till år 1955 samtidigt kunde fungera 
som nykterhetsnämnder. Efter hand blev det vanligare att kommunerna tillsatte 
särskilda nykterhetsnämnder, även de mindre landskommunerna. I den mån 
nämnderna var integrerade är det sålunda av vikt att de olika ärendegrupperna 
kan särskiljas. Det finns dock tyvärr ingen fullständig garanti for att protokollen 
är så utformade att det alltid sker en hänvisning till aktuellt regelverk. Utan 
undantag skall fattigvårdsstyrelsema ha bytt namn till socialnämnd den förste 
januari år 1957. Skillnaden mellan socialnämnd och social centralnämnd under 
tidsperioden 1970-1981 har redan tidigare tydligt betonats. Från och med år 
1982 blev namnet åter bara socialnämnden, men då fanns det inga särskilda 
barnavårdsnämnder och nykterhetsnämnder. Det skall även påpekas att vissa av 
städerna hade särskilda politiska organ för de administrativa frågorna, inte helt 
sällan benämnda styrelsen för socialbyrån eller motsvarande namn. Det var 
vanligast förekommande under 1940-, 1950- och 1960-talen.



Nykterhetsvård
En orsak till att nykterhetsläget i Sverige i viss mån förbättrades under andra 
halvan av 1800-talet var tillkomsten av brännvinsförsäljningsordningen år 1855. 
Denna var den första mer moderna alkohollagstiftningen i Sverige och innebar 
tydliga restriktioner för tillverkningen och försäljningen av spritdrycker, vilket 
inte minst hade effekt på landsbygden. Under de sista årtiondena av 1800-talet 
blev den svenska nykterhetsrörelsen också en kraft att räkna med, vilket hade en 
viss positiv inverkan på det allmänna nykterhetsläget i landet. Under början av 
1890-talet började det också byggas upp anstalter för vården av alkoholister. De 
svenska kommunernas koppling till alkoholpolitiken handlade till en början 
främst om att ge tillstånd för försäljning eller servering av alkoholhaltiga drycker 
inom kommunen/"

Frågan om ny lagstiftning på området utreddes parallellt med översynen av 
fattigvårdslagstiftningen. Arbetet resulterade i 1913 års lag om behandling av 
alkoholister, vilken trädde i kraft först år 1916. En utgångspunkt för 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. På 
anstalterna rådde arbetstvång. En hel del av anstalterna drevs i privat regi eller av 
organisationer som inte tillhörde den offentliga sektom.

Nykterhetsvården utgjorde en gemensam angelägenhet för stat, kommun och 
privata/ideella organisationer. Syftet med lagen var främst att skydda samhället 
från missbmkarna. Det handlade om en form av intemeringslag. Besluten om 
intagning skulle tas av länsstyrelsen. Ansökningar om intagning kunde bl.a. 
göras av kommunernas nykterhetsnämnder, vilket innebar ett ganska stort ansvar 
för dem. Nykterhetsnämnd skulle finnas i alla kommuner, men den behövde inte 
vara någon särskild nämnd, utan kunde utgöras av fattigvårdsstyrelsen. Innan 
nykterhetsnämnderna ansökte om tvångsintagning skulle det ske en noggrann 
utredning, där andra alternativ till åtgärder övervägdes. Kommunerna kunde bli 
tvungna att stå för vårdkostnaderna på anstalterna. Kritiken mot lagen handlade 
inte minst om att samhällets skyddsaspekter hade företräde framför individens 
behov av behandling. Vidare ansågs kommunerna alltför obenägna att ingripa 
mot alkoholmissbruk, vilket byggde på en ovilja att dra på sig extra kostnader. 
En del av kostnaderna var att betala fattigvårdsunderstöd till de tvångsintagnas 
familjer, i den mån dessa var familjeförsöijare. Det skall tydligt betonas att det i 
praktiken fanns en viss koppling mellan alkoholistlagstiftningen och lagen om 
lösdrivares behandling. I båda fallen fanns det möjligheter till tvångsmässiga 
ingripanden.

År 1917 tillkom en ny förordning angående försäljning av rusdrycker. Enligt 
denna skulle de kommunala nykterhetsnämnderna ha förteckningar över de 
personer som genom spritmissbruk inte längre hade rätt att inköpa rusdrycker. 253

253 Âman 1962a s 236ff, Aman 1962b s 242ff, Höjer 1965 s 236ff, Johansson, Lemnart 1995 och 
Strömberg 2004 s 145ff.



Nämnderna hade också till uppgift att ge råd och upplysningar till de som sålde 
rusdrycker, allt i syfte att förebygga missbruk av sådana drycker. Förordningen 
var sannolikt en bidragande orsak till att alltfler kommuner började inrätta 
särskilda nykterhetsnämnder från år 1917 och framåt. 4

År 1931 tillkom en ny alkoholistlagstiftning. Den viktigaste förändringen var 
att behandlingsperspektivet lick ett större utrymme. De hjälpåtgärder som skulle 
vidtas, före en intagning på alkoholistanstalt, fick nu en tydligare utformning. 
Staten kunde i vissa fall stå för kostnaderna, men huvudsakligen förblev det ändå 
ett kommunalt ansvar. Polisens anmälningsskyldighet till kommunerna fick en 
mer entydig utformning. 1 fråga om kommunernas nykterhetsnämnder innebar 
inte lagen några förändringar. Om särskild nämnd tillsattes skulle minst en 
ledamot vara kvinna, på samma sätt som gällde för fattigvårdsstyrelsema. 55

Förändringen av alkoholistlagen år 1938 hade minst lika stor betydelse som 
den nya lagen från år 1931. 1938 års lagändring innebar bl.a. att det inrättades 
särskilda länsnykterhetsnämnder i varje län. Inrättandet av dessa hade framförallt 
sin grund i att kommunerna från den centrala nivån inte ansågs vara tillräckligt 
handlingskraftiga i utövandet av nykterhets vården. Kommunerna, särskilt de 
mindre, levde sålunda inte upp till det ansvar som de var ålagda enligt den 
gällande lagstiftningen. Länsnykterhetsnämnderna skulle dels ha en övervakande 
uppgift över nykterhetsläget i länet, dels utöva tillsyn över nykterhetsnämndema. 
Kommunernas nykterhetsnämnder ålades att upprätta årliga berättelser över hur 
nykterhetsläget varit i kommunen och skicka dessa till länsnykterhetsnämnden. 
Länsnykterhetsnämnderna skulle sedan avlägga rapporter till länsstyrelse och till 
socialstyrelsen. Både socialstyrelsen och länsnykterhetsnämnderna fick också 
utfärda direktiv till kommunerna. I varje kommunal nykterhetsnämnd hade 
länsnykterhetsnämnden att utse ett ombud, som skulle få delta på mötena. Denna 
person kunde vara ledamot av nämnden, men behövde emellertid inte vara det. 
Länsnykterhetsnämnderna kunde också begära hos regeringen att en kommun 
skulle inrätta en separat nykterhetsnämnd. Sedan var det upp till regeringen att 
fatta beslut i frågan.254 255 256 257 1938 års förändringar av lagstiftningen innebar tydliga 
inskränkningar i den kommunala självstyrelsen på området. Vidare fanns det 
likheter med de 20 år senare inrättade länsskolnämnderna, inte minst i fråga om 
hur nämnderna utsågs.

Under perioden 1941-1954 var det främst kommunernas nykterhetsnämnder 
som stod för ansökningarna om tvångsintagningar på anstalterna. De årliga 
siffrorna varierade mellan 75 och 89 procent. Länsnykterhetsnämnderna stod 
bara för en mycket begränsad del av ansökningarna. Som mest uppgick siffran 
till knappt fem procent. Polisen hade efter nykterhetsnämndema den nästa högsta 
andelen ansökningar om tvångsmässig anstaltsvård. Siffrorna varierade mellan 9 
och 19 procent.'57

254 SFS 1913:102, SFS 1917:340, SOU 1945:38 s 60 och I43ff, Åman 1962a s 236ff, Bokholm 
1995 s 219ff, Holgersson 1998 s 106-116, Stenius 1999, Björkman 2001 s 177-184 och Edman 
2004 s 55f och 63ff.

255 SFS 1931:233, Holgersson 1998 s IMF, Björkman 2001 s 1841'foch Edman 2004 s 56f.
2,6 SFS 1938:215, SOU 1945:38 s 60 och Edman 2004 s 65f.
257 Edman 2004 s 62f.



En ny lagstiftning på området tillkom år 1954. Denna trädde i kraft år 1955 i 
sannband med den stora omläggningen av den svenska alkoholpolitiken, som 
bl.a. innebar att den så kallade motboken med tillhörande inköpsbegränsningar 
avskaffades. Beteckningen alkoholistlag var utbytt mot lag om nykterhetsvård, 
vilket inte minst skulle understryka vårdperspektivet framför det samhälleliga 
skyddsperspektivet.

I fråga om nämndorganisationen blev det nu i princip obligatoriskt med en 
särskilt nykterhetsnämnd. Endast om kommunen hade en låg folkmängd eller om 
det på annat sätt fanns särskilda skäl kunde fattigvårdsstyrelsen samtidigt vara 
nykterhetsnämnd. Till följd av den nyss genomförda storkommunreformen fanns 
det tämligen få kommuner kvar som kunde uppfylla dessa kriterier. Regeringen 
kunde nu också tvinga kommuner att välja en särskild nämnd om de inte gjorde 
det på eget initiativ. År 1948 hade ungefär 60 procent av kommunerna haft en 
särskild nykterhetsnämnd. Med mycket få undantag var det kommuner med låg 
folkmängd som behöll det gamla systemet med att låta fattigvårdsstyrelsen vara 
nykterhetsnämnd ända fram till år 1952. Den nya kommunindelningen medförde 
alltså att nästan alla landets kommuner fick en särskild nykterhetsnämnd. År 
1953 hade 986 av 1037 (95 procent) kommuner en separat nykterhetsnämnd. 
Den nya lagen innebar därför framförallt en formalisering av det som redan i 
praktiken var genomfört sedan några år tillbaka. Länsnykterhetsnämnderna 
behölls, liksom socialstyrelsens tillsynsansvar. Om en nykterhetsnämnd inte 
följde de direktiv som hade lämnats av länsnykterhetsnämnderna eller på annat 
sätt misskötte sina arbetsuppgifter kunde länsnykterhetsnämnden gå in och ta 
över ansvaret för ett specifikt ärende.

Lagen hade ett bredare tillämpningsområde än den gamla alkoholistlagen 
genom att nykterhetsnämndema kunde ingripa på ett tidigare stadium i ett 
missbruk. Effekten blev att det totala antalet ärenden hos nykterhetsnämndema 
nästan fördubblades mellan åren 1954 och 1956. År 1954 hade det varit omkring 
39 000 ärenden, medan siffran för 1956 uppgick till cirka 73 000. Denna höga 
nivå behölls sedan under huvuddelen av tiden fram till den nya socialtjänstlagen 
trädde i kraft år 1982. Det skedde emellertid en viss minskning under periodens 
senare del. Även om det totala antalet ärenden hos nykterhetsnämndema låg på 
en förhållandevis hög nivå skedde det en gradvis minskning av antalet ärenden 
som ledde till tvångsåtgärder, f lertalet ärenden medförde bara undersökningar 
och/eller hjälpåtgärder på frivillig väg. I de fall tvångsåtgärder ändå företogs 
handlade det i större utsträckning om mer lindriga åtgärder såsom övervakning. 
Intagningar på anstalter skedde sålunda i förhållandevis begränsad utsträckning. 
Till skillnad från tidigare skulle staten stå för alla vårdkostnader på anstalterna. 
Vidare började det utgå ett högre statsbidrag till nykterhetsnämndernas arbete. 
Anstaltsvården skulle beslutas av länsstyrelsen efter ansökan från kommunens 
nykterhetsnämnd. I vissa fall kunde även polisen göra sådana ansökningar. Det 
tillkom alltså fler typer av hjälpåtgärder och avsikten var också att rådgivning 
och upplysning skulle ske i betydligt större utsträckning än tidigare. 258
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Lagen om nykterhetsvård kom att gälla fram till att socialtjänstlagen och 
lagen om vård av missbrukare trädde i kraft år 1982. Tvångsåtgärderna tordes då 
över till den sistnämnda lagen och skulle mer ses som en sista utväg om andra 
åtgärder inte fick någon effekt. Det kan också uppfattas som en följd av att 
tvångsåtgärderna hade utnyttjats i allt mindre utsträckning under slutet av den 
period som lagen om nykterhetsvård hade gällt. Vårdtiderna hade också blivit 
kortare. Frivillig vård hade istället använts i betydligt större utsträckning. Det 
vårdperspektiv som åtminstone delvis hade varit vägledande för lagen från år 
1954 hade nu utvecklats mer. Som tidigare har nämnts var socialtjänstlagen en 
ramlag som saknade en hel del av den detaljreglering som hade funnits i den 
gamla lagen. När den lagen trädde i kraft togs länsnykterhetsnämndema bort, 
vilket innebar att den kommunala självstyrelsen på området nu åter blev större. 
Antalet kommuner hade reducerats med nästan 90 procent och de kvarvarande 
fått mycket större ekonomiska och personella resurser än vad svenska kommuner 
hade då länsnykterhetsnämndema inrättades.

Lagen om vård av missbrukare reviderades år 1988 och socialtjänstlagen 
genomgick förändringar år 1998. Beslut om tvångsvård fattas av länsrätten, som 
har efterträtt länsstyrelsen som första instans i denna typ av ärenden. Ansökan 
om tvångsmässig vård görs av den kommunala nämnd som har ansvaret för 
socialtjänsten inom kommunen, vilket ända fram till år 1991 utan undantag var 
socialnämnden. Numera används även andra namn, men många av dessa organ 
kallas ännu socialnämnd.2'9

Regelverkets utveckling i fråga om den kommunala nykterhetsvården kan 
sammanfattas i tabell nedan.

Tabell 6: Utvecklingen av regelverket för den kommunala 
nykterhetsvården *

År Regelverk
1913 Lag om behandling av alkoholister.
1931 Lag om behandling av alkoholister.
1954 Lag om nykterhetsvård.
1980 Socialtjänstlag.
1981 Lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Källa: Holgersson 1998, Björkman 2001 och Nilsson 2003.
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Förslag till forskning
De lokala undersökningarna av nykterhetsvården får framförallt ett individ- och 
klientperspektiv. På samma sätt som i fråga om fattigvården/socialvården är det 
av intresse att studera vilka personer som blev föremål för nykterhetsnämndernas 
insatser. Inom fattigvården och socialvården var det närmast ofrånkomligt att det 
var människor med de sämsta ekonomiska förhållandena som fick understöd. 
Missbruket av alkohol förekom däremot i alla samhällsklasser. Alkoholistlagarna 
anses dock ha haft en tydlig karaktär av klasslagar, då det till största delen var 
den manliga delen av arbetarbefolkningen som blev klienter hos nämnderna. Det 
berodde bl.a. på att ett skäl för ingripande från nykterhetsnämndens sida var att 
personen på grund av missbruk inte försörjde sin familj.26" Sannolikt finns det 
ett mörkertal för det samlade nykterhetsläget i en kommun, inte minst i fråga om 
personer med goda ekonomiska förhållanden. Nykterhetsnämndernas behandling 
av mer rutinbetonade ärenden om motböcker och körkortstillstånd kan prioriteras 
något lägre vid lokala undersökningar.

Lokala studier av den kommunala nykterhetsvården kan bl.a. rikta in sig på att 
undersöka om bilden av klass- och könslag kan verifieras fullt ut i de utvalda 
kommunerna. Ett sätt att möjligen finna undantag från det skulle vara att särskilt 
studera mer svagt industrialiserade landskommuner med låg urbaniseringsgrad. 
Frågan är då om förekomsten av en liten arbetarbefolkning antingen resulterade i 
att nykterhetsnämndema tog upp få ärenden totalt sett eller om det istället skedde 
en mycket större fokusering på missbrukande personer med bättre ekonomiska 
förhållanden, till exempel lantbrukare? Komparativa studier som vill lyfta fram 
kontraster kan med fördel innehålla en liten agrart präglad landskommun och en 
betydligt större och mer industrialiserad landskommun eller stad.

För att även få in diskussionen om behovet av en särskild nykterhetsnämnd i 
kommunerna kan det vara en viss fördel om den lilla landskommunen bara hade 
fattigvårdsstyrelse som samtidigt fungerade som nykterhetsnämnd. Det är inte 
heller helt fel att göra jämförande studier mellan två kommuner med ungefär 
likartade strukturella förhållanden. Av visst intresse kan även vara att studera hur 
länsnykterhetsnämndema från år 1939 agerade mot kommunerna. Det förefaller 
troligt att länsnämndema var mer benägna att intervenera i den lilla kommunens 
handläggning av ärenden än vad som var fallet med en större kommun. Det finns 
också ett mer övergripande intresse utifrån ett stat- och kommunperspektiv. En 
annan frågeställning som kan lyftas fram är hur den lilla gruppen av kvinnliga 
missbrukare behandlades. Går det exempelvis att identifiera några skillnader i 
hanteringen av manliga och kvinnliga missbrukare? Spelade nämndens kvinnliga 
ledamöter en viktigare roll än normalt när kvinnor med missbruksproblem var 
uppe på dagordningen?

Kommunernas nykterhetsvård bör om möjligt kopplas till relevant lokal 
kontext i form av till exempel en ovanligt stark ställning för nykterhetsrörelsen, 
statskyrkan eller frikyrkan. Det är inte helt osannolikt att företrädare för dessa 
organisationer också var ledamöter av kommunernas nykterhetsnämnder och då 
försökte driva en ambitiös och aktiv nykterhetsvård som innebar många och 260
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tidiga ingripanden mot personer med missbruksproblem. Om ledamöterna i 
nykterhetsnämnderna hade en sådan bakgrund kan det ha haft betydelse for 
ställningstaganden vid beslut om att ge tillstånd till försäljning eller servering av 
alkoholhaltiga drycker. Förekomsten av denna typ av ärenden varierade dock en 
hel del mellan olika kommuner och torde ha varit mycket mer frekventa i större 
kommuner. Denna grupp av ärenden är ett undantag från individperspektivet på 
nykterhetsvården.

Undersökningskommunernas folkmängd har stor betydelse för om det skall 
göras tidsmässigt sammanhängande studier eller punktstudier av vissa perioder, 
exempelvis med anknytning till de år när ny lagstiftning på området trädde i 
kraft. Startpunkten kan sättas till år 1916, då den första alkoholistlagen trädde i 
kraft. Eventuella punktstudier skall då överlappa åren 1932, 1939 och 1955 samt 
kanske även år 1982. För de mindre landskommunerna blir den sista tidpunkten 
inte aktuell. Det skulle dock inte alls vara fel att göra undersökningar som kan 
fånga i vilken utsträckning nykterhetsvården genomgick kvalitetsförbättringar till 
följd av 1952 års kommunala indelningsreform. Det kan till exempel ske genom 
att en jämförande studie mellan två landskommuner läggs upp så att båda 
kommunerna från år 1952 ingår i samma storkommun. Ett annat alternativ är att 
den ovan berörda studien fortsätter, men där kommunen med låg folkmängd efter 
år 1952 ersätts av den nya storkommunen. Det förefaller inte osannolikt att 
skillnaderna mellan de båda kommunerna gradvis blev mindre till följd av den 
nya kommunindelningen.

Tolkningsramar
En tänkbar tolkningsram för den kommunala nykterhetsvården kan vara att 
analysera vilka perspektiv som anlades på alkoholmissbruket:

• För det första kan det gälla ett moraliskt perspektiv som främst fokuserar på 
individens karaktär och alkoholmissbrukets konsekvenser. Alkoholistvården 
hade karaktären av ett uppfostringsprojekt som syftade till att missbrukaren 
åter skulle bli en anständig och anpassad medborgare i samhället.

• För det andra handlar det om ett medicinskt perspektiv, där det mest sker en 
betoning på vilka eventuella medicinska orsaker som ett missbruk av alkohol 
kan grundas på. Syftet med vården är alltså att göra personen frisk från sin 
sjukdom.

• Det tredje perspektivet är samhällsorienterat. En människas spritmissbruk 
grundas enligt detta synsätt främst på att det rådande samhället har brister 
som måste åtgärdas. För att komma till rätta med missbruket är det därför 
nödvändigt att förändra samhället.

Det moraliska perspektivet gällde främst fram till mitten av 1900-talet, för att då 
efterträdas av det medicinska perspektivet. Det samhällsorienterade perspektivet 
fick framförallt ett genomslag under mitten av 1960-talet.261 Dessa tre perspektiv
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kan dels vara av intresse för att på lokal nivå undersöka och eventuellt verifiera 
förändringar över tiden i enlighet med de förskjutningar som beskrivs ovan, dels 
vid jämförande studier mellan olika kommuner. Det är sannolikt att städer och 
andra större kommuner med anställd och utbildad personal för nykterhetsvården 
var mer benägna att ta till sig nya perspektiv än vad som var fallet i de mindre 
landskommunerna där hela nykterhetsvården sköttes av politikerna. Det är också 
tänkbart att det kunde finnas en viss divergens mellan socialdemokratiska och 
borgerliga politiker, där de förstnämnda var mest benägna att anamma det nya 
samhällsorienterade perspektivet, medan de borgerliga partierna längre stod fast 
vid framförallt det moraliska och i viss mån det medicinska perspektivet.

Det samhällsorienterade perspektivet har också en viss koppling till de två 
mer övergripande socialpolitiska modellerna:

• Den marginella modellen.
• Den institutionella modellen.

Den marginella modellen tillämpades främst under socialpolitikens inledande fas 
under början av 1900-talet. Denna modell byggde på att individen var ett objekt 
som var föremål för samhällets hjälpåtgärder. Hjälpen hade främst karaktären av 
välgörenhet, anstaltsvård och repression. I modem tappning tar sig denna modell 
bl.a. uttryck i en mycket stark tilltro till marknadslösningar, privat verksamhet, 
välgörenhet, avgiftsfinansiering och individuell social kontroll inom det civila 
samhället. Den institutionella modellen syftar framförallt till att reducera den 
individrelaterade socialvården till förmån för generella sociala reformer som 
skall höja levnadsstandarden hos det stora flertalet av befolkningen. En viktig del 
i detta var utbyggnaden av det svenska socialförsäkringssystemet, där den så 
kallade inkomstbortfallsprincipen hade en ganska central roll. I Sverige började 
denna modell framförallt att tillämpas från och med 1930-talet.26~ Övergången 
mellan de båda modellerna har inte minst tillskrivits den socialdemokratiske 
socialministern Gustav Möller. En av Möllers viktiga paroller var att hjälpen inte 
skulle ses som nådegåvor, utan istället som rättigheter.26' De båda socialpolitiska 
modellerna kan naturligtvis också appliceras på de lokala undersökningar av 
fattigvården och socialvården som har beskrivits i föregående avsnitt.

Begreppet medborgarskap kan vara aktuellt att använda som tolkningsram 
även för nykterhetsvården. Det handlar då om relationen mellan individen och 
samhället. I fråga om nykterhetsvården, med dess möjligheter till tvångsmässig 
behandling, handlar det i större utsträckning än inom fattigvården/socialvården 
om ett klientperspektiv. Beröringen med den del av medborgarskapsbegreppet 
som talar om fria individer som har rätt att fatta sina egna beslut och engagera 
sig i olika former av offentligt beslutsfattande är därför tämligen små. 64 262 * 264

262 Holgersson 1998 s 302f.
262 Ekström von Essen 2003 s 131 ff.
264 Björk 1999 s 13 ff.



Källmaterialet
Det material som berör kommunernas nykterhetsvård är till stor del underkastat 
samma regler som har angetts ovan i samband med genomgången av fattigvården 
och socialvården. Material som är yngre än 70 år omfattas alltså av sekretess. För 
att få tal av handlingarna krävs det särskilt tillstånd av arkivmyndigheten. Då 
lagstiftningen gjorde det möjligt för fattigvårdsstyrelsen att samtidigt fungera 
som nykterhetsnämnd var det ganska få kommuner som redan år 1916 inrättade 
en särskild nykterhetsnämnd. Via arkivförteckningarna måste det klarläggas hur 
länge som fattigvårdsstyrelserna samtidigt fungerade som nykterhetsnämnder. 1 
vissa fall, främst i mindre landskommuner, pågick det fram till 1952. För berörda 
kommuner gäller det att skilja fattigvårdsärendena från nykterhetsärendena, då 
dessa sannolikt återfinns i samma protokoll. Under tidsperioden 1952-1970 hade 
nästan alla kommuner i landet en separat nykterhetsnämnd. Därefter införde 
många kommuner social centralnämnd, varför nykterhetsärendena behandlades i 
denna nämnd. Vid denna tidpunkt var kommunernas tjänstemannaförvaltning i 
allmänhet ganska väl utbyggd på det sociala området, varför det får anses högst 
troligt att protokoll och andra handlingar hänvisar till det regelverk som var 
aktuellt.

Barnavård och barnomsorg
Fram till årtiondena efter år 1945 var det barnavården med dess olika former av 
myndighetsutövning, bl.a. i fråga om omhändertaganden, fosterbarn och barn 
födda utom äktenskapet, som stod i fokus hos kommunernas barnavårdsnämnder. 
Barnomsorgen, inklusive lekskolaiVförskolan, började däremot expandera först 
efter år 1945. Den verkliga utbyggnadsfasen inleddes under 1960-talet.

Omsorgen av barn med svårigheter låg i äldre tider främst hos fattigvården. 
De fåtaliga lagar som fanns på barnavårdsområdet reglerade bl.a. barnarbete. År 
1902 tillkom tre nya lagar på området, om fosterbarnsvård, om uppfostran av 
vanartade och i sedligt avseende försummade barn samt om behandling av 
minderåriga förbrytare. Lagen om vård av fosterbarn, som var ganska försiktigt 
utformad och bara gällde för barn upp till sju år, hade delvis sin grund i att 
dödligheten bland de barn som var födda utom äktenskapet låg högre än för 
övriga bam. År 1910 var 14 procent av alla barn födda utom äktenskapet. Fem år 
senare hade denna siffra ökat till nästan 16 procent. Kommunerna hade under 
slutet av 1800-talet börjat praktisera ett system där barn utackorderades som 
fosterbarn. Kontrollen över dessa var nästintill obefintlig, vilket medförde att 
många barn utsattes för stort lidande och dödsfall var inte helt ovanliga. Det 
hände även att familjer fick ta emot fosterbarn mot ersättning som ett substitut 
för fattighjälp. Kontrollen av efterlevnaden skulle göras av hälsovårdsnämnden, 
som i många kommuner utgjordes av kommunalnämnden. Det fanns dock även 
formell möjlighet att välja en särskild fosterbamsnämnd. Tillsynen blev ofta inte 
så god och dessutom gällde inte lagen för fosterbarn som var äldre än sju år.



Tillkomsten av lagen om uppfostran av vanartiga bam hade inte minst sin 
grund i det som uppfattades som tilltagande ungdomsproblem i städer och andra 
industrialiserade områden. Lagen gällde normalt upp till 15 års ålder, men kunde 
även sträcka sig upp till 16 år. På lokal nivå låg ansvaret för tillämpningen på 
skolrådet, som då var ett kyrkligt organ. Efter hand började fler församlingar/ 
kommuner att inrätta särskilda barnavårdsnämnder. De åtgärder som främst 
kunde komma i fråga var förmaning, varning, aga, skiljande från hemmet och i 
sista hand omhändertagande. Före lagens tillkomst hade barn intagits på anstalter 
utan något egentligt lagstöd. År 1917 beslutades att det skulle införas ett system 
med bamavårdsmän, vilka skulle fungera som ett slags ombud för barn som var 
födda utom äktenskapet eller där föräldrarnas äktenskap hade upplösts. Personen 
hade också till uppgift att vid behov utreda och fastställa vem som var far till 
barnet. Barnavårdsmannen skulle utses och stå under tillsyn av det organ som 
ansvarade för barnavården inom församlingen/kommunen. Detta bidrog till att 
det inrättades separata barnavårdsnämnder i tier kommuner. År 1920 hade cirka 
en tredjedel av skoldistrikten inrättat en separat nämnd för barnavården. År 1922 
uppgick det sammanlagda antalet fosterbarn i landet till omkring 37 000.265

Ett mer enhetligt och detaljerat regelverk infördes genom en ny bamavårdslag 
år 1924, som trädde i kraft 1926. Bristen på samordning mellan olika organ hade 
tidigare upplevts som ett problem. Kommunernas och församlingarnas insatser 
ansågs inte helt godtagbara. Kravet på en förändrad lagstiftning hade inte minst 
drivits av centralförbundet för socialt arbete. Alla kommuner måste från och med 
nu välja en särskild barnavårdsnämnd som skulle ha ett samlat ansvar för hela 
bamavårdsområdet. Kommunerna kunde emellertid hos regeringen ansöka om 
befrielse från kravet på att tillsätta en särskild nämnd. Sådan dispens kunde bara 
ges för kommuner med låg folkmängd. I så fall fick fattigvårdsstyrelsen vara 
barnavårdsnämnd, förstärkt med präst och lärare. De fåtaliga kommuner som 
ingick i särskilda fattigvårdssamhällen behövde inte ha någon egen nämnd, utan 
barnavården ålåg samhället. I barnavårdsnämnden skulle ingå en ledamot ur 
fattigvårdsstyrelsen, en präst, en lärare eller folkskoleinspektör och en kvinna. 
Om det fanns möjlighet skulle också en läkare ingå i nämnden. Även om prästen 
fortfarande skulle vara ledamot innebar nyordningen ändå att kyrkans inflytande 
reducerades. Det kan ses som ett uttryck för en fortgående sekularisering av det 
svenska samhället. I de större städerna tillkom administrativa organisationer, 
ibland benämnda barnavårdsbyråer.

Ansvaret för fosterbarn utsträcktes till 16 års ålder, med andra ord nästan 10 
år längre än i den gamla lagstiftningen. Enligt lagstiftningen skulle nämnderna 
utöva tillsyn över fosterhem och omhänderta barn för skyddsuppfostran eller 
samhällsvård. Nämnderna skulle bl.a. ingripa om barn under 16 år misshandlades 
i sina hem, om föräldrar till bam under 16 år inte var kapabla att ta hand om sina 
barn eller om bam som inte hade fyllt 18 år på grund av vanart var i behov av 
särskilda uppfostringsåtgärder. Omhändertaganden som inte godtogs av barnets
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föräldrar skulle alltid godkännas av länsstyrelsen. Tillsynen över kommunernas 
barnavård utövades av länsstyrelserna och deras fattigvärdskonsulenter, vilka 
även skulle vara konsulenter för barnavården. På den nationella nivån utövades 
tillsynen av statens inspektör för fattigvården och barnavården, med stöd av en 
särskild skyddshemsinspektör. 66

År 1934 genomgick lagen vissa förändringar och bytte samtidigt namn till lag 
om samhällets barnavård och ungdomsvård. Nyordningen berodde bl.a. på att 
lagen i vissa avseenden utsträcktes till 21 års ålder, för att täcka in yngre så 
kallade lösdrivare. Ett nytt kriterium för ingripande gällde ungdomar i åldern 18 
till 21 år som hade ett mindre lämpligt (oordentligt, lättjefullt eller lastbart) 
levnadssätt. I praktiken kom denna regel nästan bara att användas mot unga 
kvinnor som ansågs ha ett vidlyftigt sexuellt beteende. När barnavårdsnämnden 
skulle behandla ärenden om personer i denna åldersgrupp skulle den benämnas 
ungdomsnämnd, vilket vid genomgång av arkivmaterialet kan skapa en viss 
oklarhet. Vidare utökades föreskrifterna för vård och observation av sjuka och 
utvecklingsstörda barn. Ansvaret för barn födda utom äktenskapet fanns också 
kvar hos barnavårdsnämnderna. År 1937 fick nämnderna dessutom 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. Det gällde bl.a. lagen om 
åtalseftergift för personer som var under 18 år. Vid tillämpningen av lagen skulle 
kommunernas barnavårdsnämnder spela en roll, bl.a. genom att avge yttranden 
till de rättsvårdande organen. År 1940 fanns det totalt 27 000 fosterbarn. Den 
successiva utbyggnaden av socialförsäkringarna spelade också en viss roll för att 
barnens situation förbättrades. Inte minst viktigt var barnbidragens införande år 
1948.266 267

Riksdagen antog år 1960 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, vilket antagligen var 
ganska svårt att uppfylla i mindre kommuner. Det medförde att bestämmelsen 
därför knappast fick någon större praktisk betydelse.

En annan nyhet var att den förutvarande gränsen för omhändertagande för 
samhällsvård på grund av misshandel eller misskötsel i hemmet nu höjdes från 
16 år till 18 år. Möjligheterna att ingripa upp till 21 års ålder i vissa särskilt 
specificerade fall behölls. Av intresse är att narkotiska medel nämndes som ett 
skäl för ett sådant ingripande. Det var ett tidens tecken. Vidare blev det möjligt 
med ekonomiska stödåtgärder till barn och ungdomar utan omhändertagande. 
Vård i hemmiljö skulle prioriteras framför vård på anstalt. Polisen fick nu också

266 SFS 1924:361, SOU 1956:61, Sundberg 1956 s 165f, Karlsson 1962a s 325ff, Karlsson 1962b 
s 623ff, Lundström 1993 s 56-65, Swärd 1993 s 113ff, Bokholm 1995 s 217f och Holgersson 1998 
s lOOff.

267 SFS 1934:204, SOU 1945:38 s 53f, SOU 1956:61 s 63, Karlsson 1962a s 625, Bramstång 1964 s 
104-133. Swärd 1993 s 113ff, Salomonsson 1998 s 89-117 och Holgersson 1998 s lOlffoch 154.



befogenheter att mer tillfälligt omhänderta kriminella och asociala ungdomar i 
avvaktan pä att barnavårdsnämnden skulle hinna fatta beslut.

Lagen innehöll även allmänna skrivningar om olika former av förebyggande 
åtgärder, vilka skulle vara ett obligatoriskt kommunalt åtagande. Genom den 
relativt vaga formuleringen blev inte bestämmelserna särskilt tvingande för 
kommunerna. Ett exempel på den förebyggande verksamheten är olika former av 
fritidsverksamhet. Främst de större kommunerna hade dock redan långt innan 
lagen trädde i kraft börjat med sådana aktiviteter. År 1959 var nettokostnaden för 
kommunernas bamavårdsverksamhet omkring 122 miljoner kronor. Även om 
kvaliteten på barnavårdsnämndernas arbete hade förbättrats till följd av den nya 
kommunala indelningen år 1952 ansågs vid den nya lagens tillkomst vissa 
kommuner, framförallt de med låga invånarantal, sakna fullgod kompetens att 
handlägga alla de ärenden som nämnderna ansvarade för. En anledning var att 
vissa kommuner ännu saknade anställd och utbildad personal för socialvården. ^

1960 års bamavårdslag kom att gälla fram till årsskiftet 1981/1982 då den 
ersattes av socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga. De allmänna riktlinjerna för vården av barn och ungdomar återfanns i 
socialtjänstlagen, medan möjligheterna till tvångsmässiga omhändertaganden 
reglerades i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Liksom i fråga 
om socialvården och nykterhetsvården var detaljregleringen betydligt mindre än i 
den gamla lagstiftningen. Ett uttryck för de allmänna målsättningarna var till 
exempel att socialnämnderna skulle verka för att barn och ungdomar växte upp 
under trygga och goda förhållanden. Det är svårt att ha några större invändningar 
mot ett sådant mål. Som tidigare har nämnts hade det särskilda regelverket om 
barnomsorgen, som tillkommit under 1970-talet, inordnats i socialtjänstlagen. 
Det behandlas mer utförligt nedan.

Tvångsmässiga omhändertaganden kunde ske upp till 18 års ålder och om 
sådan vård var lämpligare än andra vårdformer äockså upp till 20 års ålder. De 
gamla mer eller mindre moraliska beteendekriteriema för omhändertaganden 
hade nu i huvudsak försvunnit. Tvångsvård skulle bara komma i fråga som en 
sista utväg när möjligheterna till frivillig vård ansågs uttömda. Ansökan om 
tvångsvård skulle göras av kommunernas socialnämnder till länsrätterna, vilka 
sedan skulle fatta beslut i frågan. Socialnämnderna hade också möjlighet att göra 
direkta omhändertaganden i avvaktan på att länsrätten skulle ta beslut. År 1990 
trädde en ny lag med särskilda bestämmelser om vård av unga i kraft, vilken i 
huvudsak byggde på det äldre regelverket. Socialtjänstlagen genomgick vissa 
revideringar 1998, bl.a. tillkom en ny allmän målsättning om att kommunerna 
skulle fokusera på barns bästa. ^

Utvecklingen av regelverket förbama- och ungdomsvården kan sammanfattas 
i följande tabell. 268 269

268 SFS 1960:97, SOU 1956:61, SOU 1961:9 s 96f, Karlsson 1962a s625ff, Bramstång 1964 s 238- 
263, Lundström 1993 s 66-73, Swärd 1993 s 173ff och Holgersson 1998 s 154-163.

269 SFS 1980:620, SFS 1980:621, Strömberg, Håkan 1989 s 136f, Lundström 1993 s 74ff och Hol
gersson 1998.



Tabell 7: Utvecklingen av regelverket för barna- och ungdomsvården

År Regelverk
1902 Lag om fosterbarns vård.
1917 Lag om barn utom äktenskapet.
1924 Lag om samhällets barnavård.
1960 Lag om samhällets vård av barn och ungdom.
1980 Socialtjänstlag.
1980 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
1990 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Källa: Holgersson 1998 och Nilsson 2003.

Barnomsorg i form av bl.a. bamkrubbor och barnträdgårdar fanns i begränsad 
omfattning under 1800-talets senare del. men då i privat och ideell regi. I några 
få fall ordnade kommuner, främst städer, barnomsorg under 1900-talets första 
årtionden. Det var dock först under 1930-talet som frågan om barnomsorgen 
började diskuteras på nationell politisk nivå. Orsaken var framförallt farhågor om 
den framtida befolkningsutvecklingen till följd av de låga födelsetalen. Debatten 
bidrog sannolikt till att riksdagen år 1943 fattade beslut om att ge statsbidrag till 
barnomsorgen. I slutet av 1930-talet fanns i hela landet 4000 daghemsplatser, 
vilka år 1950 ökat till 9400. Antalet platser i lekskolorna uppgick samtidigt till 
19 000. En förhållandevis hög andel av de barn som vistades på daghem hade 
ensamstående mödrar. Utan daghemmen hade fler ensamma mammor behövt 
placera sina barn i fosterhem, vilket alltså var en orsak till att antalet barn i 
fosterhem sjönk gradvis från 1940-talet. Inte heller under 1950-talet skedde 
någon egentlig utbyggnad av antalet daghemsplatser, varför det år 1960 endast 
fanns 10 270 platser. Däremot hade antalet lekskoleplatser stigit snabbare och 
uppgick nu till 38 000. Daghemsplatsema återfanns i relativt hög utsträckning i 
de tre största städerna.

Utbyggnaden av de svenska daghemmen gick alltså länge sakta med tanke på 
att kvinnorna i stigande utsträckning inträdde på arbetsmarknaden, bl.a. genom 
den offentliga sektorns utbyggnad, som dock inte ännu omfattade barnomsorgen 
i någon större grad. Barnomsorgen bedrevs istället till väsentlig del i så kallade 
familjedaghem, alltså dagmammor. En del av dessa var kommunalt anställda, 
men privata dagmammor förekom också i betydande omfattning/711

Frågan om barnomsorgen utreddes i flera omgångar under efterkrigstiden, 
framförallt under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet, samt under slutet 
av 1960-talet och början av 1970-talet. En mer utbyggd barnomsorg motiverades 
av pedagogiska, sociala, befolkningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska skäl. 270

270 Gustafsson 1994 s 142-160, Nyberg 1996 s 95-104, Hammarlund 1998 s 8f, 85 och 1 llff, 
Holgersson 1998 s I38ff och Tropp 1999 s 74IToch 202-231. Det förekom också att landskom
muner som utgjorde förorter till de större städerna började starta daghem. Det hände att landskom
muner inrättade en egen politisk nämnd för detta. Ett exempel på detta var Oxie landskommun som 
låg utanför Malmö. I Oxie blev namnet bamdaghemsstyrelsen. Protokoll Oxie kommunalfullmäk
tige 1963-12-16, §76.



Trots utredningarna var det först under mitten av 1960-talet som utbyggnaden av 
antalet daghemsplatser tog fart. Samtidigt eftersträvades en närmare integration 
mellan daghem och lekskolor. Vid denna tidpunkt hade det också blivit helt 
uppenbart att antalet daghemsplatser var alldeles för lågt i förhållande till den 
efterfrågan som då fanns. 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 bam som hade plats på daghem. 
Vid den senare tidpunkten uppgick antalet barn på daghem till 33 500, även om 
det egentligen bara fanns 29 000 platser. Även lekskoleplatsema utökades 
betydligt, från 49 000 år 1964 till 72 000 år 1970, detta trots att statsbidragen till 
denna verksamhet hade tagits bort under 1960-talet.

Det var emellertid först på 1970-talet som det antogs lagar som mer utförligt 
reglerade barnomsorgen. År 1973 beslöt riksdagen att vid halvårsskiftet 1975 
skulle:

• Alla landets sexåringar fa plats i allmän förskola (nytt namn på lekskolan).
• En kraftig utbyggnad av antalet daghemsplatser skulle äga mm.

Samtliga kommuner blev därmed tvingade att arbeta fram en särskild plan för 
barnomsorgen. Ansvaret för kommunernas barnomsorg skulle normalt ligga hos 
barnavårdsnämnden, men även annan nämnd kunde förekomma. Enligt beslutet 
var avsikten att det år 1980 skulle finnas 300 000 daghemsplatser och 120 000 
platser i den allmänna förskolan. Utan tvekan var det en djärv utbyggnadsplan 
och skulle innebära en omfattande nyanställning av personal. Redan år 1976 
antogs en ny lagstiftning på området. I denna fastslogs att barnomsorgen bestod 
av forskole- och fritidshemsverksamhet. Båda kunde utgöras av familjedaghem. 
Fritidshemmen hade till uppgift att ta emot barn efter skoldagens slut. Förskolan 
kunde bestå av daghem eller deltidsgrupp. Det sistnämnda gällde framförallt för 
sexåringar. Skrivningen om bamomsorgsplan blev denna gång något strängare, 
genom att planen skulle visa hur behovet av barnomsorg kunde tillgodoses.

Från år 1982 inordnades lagen om barnomsorg i den nya socialtjänstlagen. 
Därmed blev socialnämnden i alla kommuner ansvarig för både barnomsorgen 
och barnavården. År 1985 fattade riksdagen ett principbeslut om att alla landets 
kommuner senast år 1991 skulle kunna erbjuda full behovstäckning inom den 
allmänna förskolan/bamomsorgen från ett och ett halvt års ålder fram till 
skolstarten. År 1998 överfördes regelverket om förskolan till skollagen, vilket 
kunde ses som en effekt av en ökad integration mellan förskola och grundskola 
som har skett i många kommuner. Under början av 1990-talet uppnåddes full 
behovstäckning inom den allmänna förskolan i flertalet svenska kommuner. En 
annan trend på 1990-talet var en utökning av förskolor som sköts av privata 
intressenter och kooperativ. Kommunerna har tillsynsansvar över dessa. Däremot 
fick familjedaghemmen minskad betydelse under samma tid." 1 271 * *

271 Socialvården 1972 s lOOff, SFS 1973:1205, SFS 1976:381, SFS 1980:620, SFS 1997:1212,
Gustafsson 1994 s 152-160, Nyberg 1996 s 98f, Hammarlund 1998, Holgersson 1998 s 306ff,
Tropp 1999 s 74ff och 202- 231 och Stensöta 2004 s 72-101.



Förslag till forskning
Studier om den kommunala barnavården kan med fördel ges ett individ- och 
klientperspektiv, medan undersökningar gällande barnomsorgen mer lämpar sig 
för ett verksamhetsperspektiv, där utbyggnaden hamnar i fokus. Undersökningar 
kring barnavårdsnämndernas arbete med individärenden kan rikta in sig på vilka 
typer av ärenden som nämnderna ägnade sig åt och vilka individer det handlade 
om. Det senare syftar framförallt på vilken socioekonomisk ställning dessa 
personer hade. Till en början, alltså från år 1918 eller år 1925, är det sannolikt att 
nämnderna i flertalet fall främst ägnade sig åt att utse bamavårdsmän. att utöva 
tillsyn över fosterbarn och att fatta beslut om omhändertagande av barn och 
ungdomar.

Från slutet av 1930-talet blev ärenden om mödrahjälpa till nyförlösta kvinnor 
mer vanliga. Under efterkrigstiden ökade antalet ärenden som gällde adoptioner, 
yttranden i vårdnadstvister samt inte minst olika yttranden till rättsväsendet om 
åtalseftergift till straffmyndiga ungdomar. Det senare kan ses som ett uttryck for 
den ökade brottsligheten under årtiondena efter andra världskriget. I en hel del 
fall fanns det också ett samband med den tilltagande användningen av olika 
former av droger.

Precis som i många andra fall står valet mellan att göra en fallstudie av en 
kommun eller att göra en jämförande studie mellan två eller flera kommuner. För 
att få ett brett spektrum av ärendetyper och individer är det motiverat att välja en 
större kommun, lämpligen en stad. Skall det handla om en längre period blir det 
antagligen av praktiska skäl motiverat att göra intervallundersökningar. Då 
lagstiftningen bara genomgick mer begränsade förändringar mellan år 1924 och 
år 1960 behöver det inte tas några hänsyn till skiftande rättsregler.

Om undersökningen inleds år 1925 kan det troligen vara lämpligt att studera 
barnavårdsnämndens protokoll från vart femte eller möjligen vart tionde år fram 
till exempelvis år 1970, då den kommunala indelningen förändrades på de flesta 
håll i landet. För jämförande studier kan det finnas goda skäl till att välja två 
kommuner med olika folkmängd och struktur.272 En frågeställning av intresse vid 
jämförande studier är om de större kommunerna på ett tidigare stadium fick 
känna på förändringens vindar, till exempel i fråga om ökad brottslighet och 
droganvändning hos barn och ungdomar. Kommunernas ageranden eller brist på 
agerande i sådana frågor kan också möjligen relateras till om kommunen hade 
tjänstemän anställda eller om politikerna på egen hand skötte verksamheten.

Även studier av barnomsorgen kan med viss fordel göras jämförande, till 
exempel mellan större och mindre kommuner.27' Bland de mindre kommunerna 
kan det vara särskilt intressant att behandla en kommun med tämligen stark 
agrar-/landsbygdsprägel. Det kan nämligen antas att dessa kommuner var särskilt 
senfärdiga med att anordna barnomsorg/lekskola i kommunal regi. Perspektiven 
kan dels handla om privat kontra offentlig verksamhet, dels fördelningen mellan 
olika typer av kommunal barnomsorg, främst daghem (institutioner) i relation till * 275

212 Ett exempel på detta är en uppsats i historia på nivån 41-60 poäng som omfattar åren 1918 lill 
1933. Det har sin grund i att material som är yngre än 70 år är sekretessbelagt. Ariesten 2004.

275 Tropp 1999 s 202—231.



familjedaghem. I båda fallen är det tänkbart att det kunde uppstå partpolitiska 
skiljelinjer i kommunerna. Det kan inte helt uteslutas att de borgerliga partierna 
var mer benägna att satsa på kommunalt stöd till privata initiativ och på 
familjedaghem, medan de socialistiska partierna helst ville att utbyggnaden 
skulle ske i form av kommunala institutioner. Skiljelinjerna kunde även gälla 
utbyggnadstakten. Undersökningsperioden för denna typ av studier kan starta 
runt 1945, men med en viss betoning på tidsperioden från år 1960 och framåt. 
Lekskolan bör ses som en del av den samlade barnomsorgen och därför också 
ingå i undersökningarna.

Tolkningsramar
Barnavårdsnämndernas verksamhet kan tolkas på grundval av verksamhetens 
organisering. Det finns då tre huvudsakliga modeller:

• Lekmannamodellen, det som tidigare har benämnts lekmannaförvaltning. I 
denna modell har de förtroendevalda samlat in fakta, berett ärenden, fattat 
beslut och verkställt besluten.

• Den byråkratiska modellen. Denna handlar om en tjänstemannaförvaltning 
med en allmän administrativ kompetens, utan särskild beteendevetenskaplig 
högskoleutbildning.

• Den professionella modellen, där utbildade socialarbetare, företrädesvis 
socionomer, ansvarar för verksamheten med undantag för det beslutsfattande 
som ligger på den politiska nivån.

Just professionaliseringen anses ha haft stor betydelse för utvecklingen på hela 
det socialvårdande området. De tre modellerna kan också ses som en utvecklig 
över tid. Av särskild vikt är emellertid betoningen av att det vid en och samma 
tidpunkt kunde se mycket olika ut i olika kommuner.274 275 Vid jämförande studier 
mellan kommuner av olika storlek är det av särskilt intresse. Modellen är också 
fullt lämplig som tolkningsram för studier av fattigvårdens/socialvårdens och 
nykterhetsvårdens utveckling från den traditionella lekmannaförvaltningen till en 
professionell förvaltning med tjänstemän.

På samma sätt som tidigare kan begreppet medborgarskap vara användbart i 
fråga om barnavårdens verksamhet. Vidare är det tänkbart att ha en diskussion 
kring maktbegreppet och de närbesläktade termerna auktoritet och ansvar, vilket 
kan ske utifrån de formella maktbefogenheter som nämnderna hade vid sin

274 Lundström 1993 s 30-42 och 164ff och Sundkvist 1994 s 19.
275 Björk 1999 s 13ff.



myndighetsutövning. 76 Det kan också vara relevant att ställa de båda begreppen 
medborgarskap och makt mot varandra och se hur dessa kan kombineras på ett så 
humant sätt som möjligt. Det senare kan säkert i en hel del fall ha varit en 
besvärlig avvägning.

I fråga om tolkningsramar for barnomsorgen är en viktig utgångspunkt de 
övergripande förändringar som innebar att kvinnorna i allt större utsträckning 
inträdde på arbetsmarknaden, vilket skedde vid en tidpunkt då det svenska 
samhället hade nått en relativt hög grad av industrialisering och urbanisering. 
Utbyggnaden av barnomsorgen kan därför ses som ett led i moderniseringen av 
Sverige. Begreppet modernitet/modernism blir därför av intresse. Modernismen 
utmärks inte minst av rörelse, rationalitet och förnuft. 1 1900-talets Sverige var 
det städerna som stod för modernismen. Att vara modem innebar därför att vara 
positiv till geografisk och social rörlighet." Från 1930- och 1940-talen började 
den svenska landsbygden utmålas som ett kvarvarande Fattigsverige som inte var 
berett att ta till sig moderniteten på samma sätt som städerna. Landsbygden sågs 
som mindre förändringsbenägen och förknippades med negativa egenskaper som 
mörker och smuts. Den svenska nationella identiteten hade börjat övergå från en 
lantlig till en urban prägel.7™ Städernas större benägenhet att starta barnomsorg i 
kommunal regi kan dock inte bara kopplas till att de i större utsträckning tog till 
sig de modema strömningarna i samhället. Behovet av barnomsorg var säkert 
klart större i städerna till följd av en annan befolknings- och näringsstruktur.

Kommunernas benägenhet att bygga ut barnomsorgen kan också tolkas med 
hjälp av ett strukturperspektiv om kommunernas handlingsutrymme i förhållande 
till staten. En grundläggande och övergripande distinktion gäller då mellan: ~79

• Allmänna/generella bestämningsfaktorer såsom statliga initiativ/refonner, 
statsbidrag (främst de specialdestinerade bidragen), lagar och annat regelverk 
samt institutionella förhållanden hos politik och förvaltning.

• Kommunala bestämningsfaktorer som politisk majoritet, social, ekonomisk 
och fysisk struktur, näringsliv samt skatteunderlag.

Staten tog visserligen en del initiativ i fråga om barnomsorgen och det utgick 
statliga bidrag till verksamheten, men det dröjde ända till mitten av 1970-talet 
innan det tillkom lagstiftning som tvingade kommunerna att ordna barnomsorg. 
De allmänna bestämningsfaktorerna i fråga om barnomsorgen kan därför inte 
anses ha varit fullt lika långtgående som i fråga om andra delar av den samlade 
socialvården. Fram till 1970-talet finns anledning att tro att de kommunala 
bestämningsfaktorerna spelade en stor roll för omfattningen på barnomsorgens 
utbyggnad. Från mitten av 1970-talet kan det dock förmodas att de allmänna 
bestämningsfaktorerna blev viktigast. 276 277 * 279

276 Petersson 1987 s 17 och Petersson 1991 s 6f och 28f.
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Källmaterialet
Det kommunala källmaterial som avser barnavården är på samma sätt som för 
fattigvården/socialvården och nykterhetsvården sekretessbelagt om det är yngre 
än 70 år. Handlingarna från barnavården kan vara det material som är allra mest 
känsligt ur personlig integritetssynpunkt. För att ta del av material yngre än 70 år 
krävs alltså speciellt tillstånd av den kommunala arkivmyndigheten. 1 princip 
skulle landets samtliga kommuner ha inrättat en särskild barnavårdsnämnd senast 
år 1925. I en hel del fall tillkom dock nämnderna år 1918, och sorterade fram till 
år 1925 under den kyrkliga församlingen. Trots det förvaras protokoll och andra 
handlingar nästan alltid i de kommunala arkiven. Om skolråden också fungerade 
som barnavårdsnämnd fram till 1925 finns dessa handlingar i regel inte i stads- 
/kommunarkiven, utan är en del av kyrkans arkiv, som nu i allmänhet har flyttats 
över till de statliga landsarkiven. Materialets tillgänglighet gör det därför fullt 
motiverat att inleda lokala undersökningar år 1925 då det tillkom ett samlat 
nationellt regelverk och ett obligatoriskt organ tillsattes, barnavårdsnämnden.

Barnomsorgen sorterade normalt under barnavårdsnämnderna. Det förekom 
att ansvaret för lekskolan/förskolan låg under skolstyrelsen. Den mycket kraftiga 
utbyggnaden av barnomsorgen kom i gång strax före den period då flertalet 
kommuner började övergå till organisationen med social centralnämnd. Den allra 
största utbyggnaden under 1970- och 1980-talen administrerades därför i det 
stora flertalet kommuner av dessa centrala nämnder. Från år 1991 och framåt har 
ansvaret i regel legat hos nämnder som varit gemensamma för barnomsorgen och 
grundskolan eller för barnomsorgen och det samlade skolväsendet.

Summering
Socialvården har av lång tradition varit ett av kommunernas allra viktigaste 
ansvarsområden. Från början låg ansvaret hos bara ett organ, den kommunala 
fattigvårdsstyrelsen. Landskommunerna behövde fram till år 1918 inte ha någon 
särskild fattigvårdsstyrelse, utan uppdraget kunde ligga hos kommunalnämnden. 
Under 1900-talets första årtionden skedde en differentiering och verksamheten 
delades upp i tre grenar, fattigvården, nykterhetsvården och barnavården. Varje 
område leddes sålunda normalt av var sin politisk nämnd. Undantagen gällde 
främst en del mindre kommuner som fanns fram till 1952 års indelningsreform. I 
dessa kommuner inrättades sålunda inte någon separat nykterhetsnämnd, utan 
ansvaret låg kvar hos fattigvårdsstyrelsen. Den senare nämnden bytte år 1957 
namn till socialnämnden, vilket kan ses som ett uttryck för att ett nytt synsätt nu 
hade slagit igenom. De olika sociala hjälpinsatserna skulle inte längre ses som 
nådegåvor, utan istället som sociala rättigheter.

1 slutet av 1960-talet och början av 1970-talet inleddes en integrationsprocess 
mellan de tre grenarna. Inledningsvis skedde det på en mer informell väg genom 
personalunion mellan de tre nämnderna, särskilt i kommuner som nybildades 
genom kommunblocksreformen. Från år 1970 till år 1981 hade kommunerna 
möjlighet att inrätta en social centralnämnd som ansvarade för alla tre grenarna. 
Under 1970-talet hade det stora flertalet av landets kommuner gått över till



denna organisation. När den nya socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982 blev 
samtliga landets kommuner tvungna att ha en socialnämnd. Integrationen på det 
organisatoriska planet var därmed fullföljd och innebar alltså i huvudsak en 
återgång till det sammanhållna system som hade rått fram till 1900-talets början, 
även om innehållet i verksamheten då var helt annorlunda. Från år 1992 varierar 
nämndorganisationen en del mellan olika kommuner till följd av att den nya 
kommunallagen gav kommunerna stor frihet att välja sin egen organisation. Det 
mest uttalade är att barnomsorgen i det stora flertalet fall har förts samman med 
skolväsendet. Numera ingår också lagstiftningen på området i skollagen och 
alltså inte i socialtjänstlagen.

Socialvården skiljer sig från andra verksamheter genom att källmaterialet 
omfattas av en sekretess som går 70 år tillbaka i tiden. Materialet är därför inte 
tillgängligt för forskningsändamål utan särskilt tillstånd av den kommunala 
arkivmyndigheten. Det finns dock inga garantier för att de som studerar historia 
på grundutbildningsnivå får ett sådant tillstånd, vilket sålunda medför att lokala 
undersökningar i så fall bara kan föras fram till mitten av 1930-talet. Det är 
givetvis en komplikation. Med intyg från uppsatshandledaren bör det dock göras 
allvarliga försök att även få ta del av nyare källmaterial. Ett eventuellt sådant 
tillstånd villkoras med att studenten måste skriva under en sekretessförsäkran att 
personuppgifter inte får redovisas i uppsatsen. Det skall inte heller vara möjligt 
att identifiera personerna även om inte namnen anges direkt. Det handlar om 
uppgifter som kan vara integritetskränkande.



12. SKOLVÄSENDE

Det kommunala skolväsendet har främst bestått av två delar:

• För det första det obligatoriska skolväsendet, d.v.s. grundskolan och dess 
föregångare, som har funnits i alla primärkommuner.

• För det andra de frivilliga skolformerna som längre tillbaka främst omfattade 
realskolor och gymnasier och som numera handlar om gymnasieskolan.

Källmaterialet om skolväsendet i de kommunala arkiven har dock två tydliga 
inskränkningar:2S0

• Skolans verksamhet följde inte med över till den borgerliga kommunen vid 
1862 års kommunreform, utan låg kvar hos den kyrkliga församlingen och 
dess skolråd fram till antingen år 1932 eller 1952/1955, beroende på vilken 
typ av kommun det gällde. 1 vissa av städerna skedde emellertid övertagandet 
betydligt tidigare.

• Realskolorna och gymnasieskolorna sorterade i allmänhet under ett statligt 
huvudmannaskap fram till mitten av 1960-talet. En del av arkivmaterialet 
återfinns därmed i andra arkiv.

Obligatoriska skolformer
Även om ansvaret för det obligatoriska skolväsendet fortsatte att ligga hos den 
kyrkliga församlingen efter år 1863 är det befogat med en historisk tillbakablick 
på utvecklingen. Grunden för skolväsendet var 1842 års folkskolestadga som 
föreskrev att samtliga landets socknar skulle ordna folkskola. Det gavs dock 
möjlighet för två eller flera mindre socknar att ha en gemensam folkskola. 
Inledningsvis var inte undervisningen så omfattande. Det förekom i en del fall att 
undervisningen skedde i ambulerande skolor eller som ren hemundervisning. 
Skolplikten var fram till år 1882 relaterad till de kunskaper som krävdes för att 
kunna genomgå konfirmationsundervisningen. Vid 12 års ålder skulle normalt 
dessa kunskaper ha tillgodogjorts. De ungdomar som på privat väg kunde 
inhämta motsvarande kunskaper omfattades inte av skolplikten. Folkskolan blev 
därför inte någon bottenskola för studier på läroverk eller motsvarande. Redan på 
ett förhållandevis tidigt stadium utgick statsbidrag till församlingarna för driften 280
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av folkskolan, vilket bidrog till att den lokala/kyrkliga självstyrelsen pä området 
inskränktes.

År 1882 fastställdes att skolplikten skulle omfatta åldrarna sju till fjorton år, 
men där de som före fjorton års ålder inhämtat tillräckliga kunskaper kunde 
befrias från vidare skolgång. Folkskolan blev därmed i praktiken sexårig. Denna 
ordning kom att bestå ända fram till mitten av 1900-talet. Från år 1918 blev den 
så kallade fortsättningsskolan efter folkskolan obligatorisk. Undervisningen ägde 
inte sällan rum på kvällstid under två år direkt efter folkskolans slut och kunde 
antingen ha en allmän eller praktisk inriktning som hade vissa likheter med 
yrkesskolan. År 1936 tog riksdagen beslut om att den obligatoriska skolgången i 
framtiden skulle bli sju år lång. De lokala skolhuvudmännen, kommuner och 
församlingar, fick dock tolv år på sig att genomföra förändringen. År 1948 hade 
därför alla utom nio lokala huvudmän lyckats införa en sju år lång skolgång. I 
60 av landets 2449 skoldistrikt hade det även införts ett åttonde obligatoriskt 
skolår. Tillkomsten av det sjunde skolåret innebar också att fortsättningsskolan 
minskade i betydelse._sl

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, bl.a. Göteborg. 1 Stockholms stad skedde överflyttningen 
från den kyrkliga församlingen till den borgerliga kommunen år 1903. År 1909 
tillkom en lag som gjorde det möjligt för städer som hade fullmäktige att ta över 
ansvaret för folkskolan. Överflyttningen kunde emellertid bara ske efter särskild 
framställning från stadsfullmäktige eller kyrkostämman. Ansvaret for skolans 
verksamhet skulle vid en eventuell överflyttning ligga hos en folkskolestyrelse, 
vilken till hälften valdes av stadsfullmäktige och till hälften av kyrkostämman. 
År 1921 hade 82 av landets dåvarande 110 städer tagit över huvudansvaret för 
folkskolan.

Nästa viktiga förändring var 1930 års lag om skolstyrelse i vissa kommuner. 
Den innebar att de kommuner som var eget skoldistrikt och hade fullmäktige 
skulle ta över hela ansvaret för folkskolans verksamhet. Ilela folkskolestyrelsen 
skulle väljas av kommunens fullmäktige. Kyrkoherden var nu inte längre 
självskriven som ordförande, även om det inte var ovanligt att han ändå valdes 
till ordförande. Denna ordning förekom i vissa kommuner ända fram till 1960- 
talet, men byggde då på en ren lokal praxis. I övriga kommuner skulle ansvaret 
för folkskolan ligga kvar hos den kyrkliga församlingen i enlighet med lagen om 
forsamlingsstyrelse. Det var två kategorier av kommuner som efter år 1930 inte 
hade ansvaret för folkskolan. För det första orter där församlingsindelningen inte 
var densamma som kommunindelningen, till exempel när en köpingskommun 
och en landskommun tillsammans utgjorde en församling, då köpingskommunen 
brutits ur landskommunen och bildat egen kommun. För det andra de kommuner 
som hade under 1500 invånare och därför inte behövde införa fullmäktige. År *

2,11 SOU 1945:38 s 42f, SOU 1955:31 s 23f, Svensson 1962d s 674ff, Herrström 1966 s 5f, Wallin 
1978 s 375- 385, Isling 1980 s 88ff, Bunte, Gaunitz och Borgegård 1982 s 269ff, Flodby 1989, Jo
hansson 1992 s 9-17, Richardsson 1992a s 18-29, Richardsson 1992b s 30-41, Tiscornia 1992 s 
96-105 och Isling 1995 s 70-80.



1938 sänktes gränsen till 700 invånare, vilket naturligtvis medförde att ansvaret 
för folkskolan nu övergick i kommunal regi på ytterligare ett antal platser. Det 
handlade nästan uteslutande om landskommuner.“*2

Den kyrkliga församlingens ansvar för skolväsendet försvann helt genom den 
lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1955. I praktiken innebar 1952 års 
indelningsreform att nästan alla kommuner tog över ansvaret för skolan från 
församlingen. Vid överflyttningen år 1955 återstod bara 12 kommuner utan eget 
ansvar för skolans verksamhet. Från år 1953 gavs det möjlighet för de kommuner 
som hade försöksverksamhet med nioårig enhetsskola att inrätta en skolstyrelse 
istället för folkskolestyrelse. Skolstyrelsen kunde efter ett särskilt tillstånd från 
regeringen också ansvara tor statliga läroanstalter belägna inom kommunen.“* '

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 emellertid inte absolut. Kommuner som 
hade mindre än sju läraravdelningar eller om det fanns särskilda skäl kunde efter 
ansökan hos skolöverstyrelsen befrias från kravet. Bestämmelsen om skolchef 
kunde innebära att en rektor som tjänstgjorde i folkskolan utsågs till skolchef och 
var därmed överordnad läroverkens rektorer, vilket orsakade en del anpassnings- 
och samarbetssvårigheter, framförallt på läroverken. Det politiska organet bytte 
namn från folkskolestyrelsen till skolstyrelsen. Den försöksverksamhet som hade 
inletts år 1953 i vissa kommuner blev således år 1958 permanent för samtliga 
kommuner i landet.

Vid samma tidpunkt tillkom även de statliga länsskolnämndema som regional 
tillsynsmyndighet. Ansvaret hade tidigare legat på domkapitlen. Införandet av 
länsskolnämndema innebar en utökad statlig styrning av skolväsendet, vilket 
framgick särskilt tydligt i fråga om skolans organisation och vid tillsättningar av 
olika lärartjänster. Kommunen hade alltså inte sista ordet i fråga om den egna 
skolorganisationen. En annan speciell företeelse var att kommunens fullmäktige 
bara hade yttranderätt i frågan innan länsskolnämnden fattade beslut på grundval 
av det förslag som skolstyrelsen hade lagt fram. Länsskolnämndema hade också 
till uppgift att se till att kommunerna samverkade i tillräcklig utsträckning. 
Samarbetet var betydelsefullt vid utbyggnaden av enhetsskolans högstadium, där 
många av de befintliga kommunerna inte hade tillräcklig folkmängd för att 
organisera egna högstadieskolor. Det inledda samarbetet hade senare betydelse 
för tillkomsten av kommunblocksreformen, där målsättningen var att varje block 
skulle kunna ha en egen högstadieskola.“*4 282 * 284
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Införandet av en längre sammanhållen grundskola, till en början benämnd 
enhetsskola, som också utgjorde bottenskola lor gymnasiestudier var en mycket 
viktig, men samtidigt väldigt tidsmässigt utdragen, reformering av det svenska 
skolväsendet. Frågan böljade på allvar diskuteras redan på 1920-talet, men det 
dröjde fram till början av 1970-talet innan nyordningen var fullt genomförd i 
landets samtliga primärkommuner.

Det första viktiga principbeslutet togs av riksdagen år 1950. Målet var att på 
sikt införa en nio år lång obligatorisk enhetsskola i alla landets kommuner. Om 
den 10-åriga försöksverksamheten blev lyckosam skulle enhetsskolan i framtiden 
ersätta folkskolan, fortsättningsskolan, den högre folkskolan, den kommunala 
mellanskolan och realskolan. Övergången till den frivilliga gymnasieskolan 
skulle nu ske direkt från grundskolan. Den år 1949 inledda försöksverksamheten 
skulle pröva enhetsskolans lämplighet. Försöksverksamheten var ett helt frivilligt 
kommunalt åtagande under medverkan från skolöverstyrelsen som var den 
centrala statliga myndigheten på området, och försöket kom successivt att 
utvidgas. Det förekom en noggrann prövning från skolöverstyrelsens sida om 
kommunerna verkligen hade resurser att klara av att bygga upp en enhetsskola 
omfattande nio år. Prövningen avsåg till största delen befolkningsunderlagets 
framtida storlek och möjligheterna till samverkan mellan liera olika kommuner 
på skolans område.

Åren 1956 och 1957 fattade riksdagen nya beslut i frågan som syftade till ett 
slutgiltigt beslut om införandet av en nio år lång obligatorisk enhetsskola skulle 
kunna fattas år 1962. Det skedde också i form av antagandet av en ny skollag. 
Enligt 1962 års beslut skulle den nioåriga grundskolan vara fullt genomförd 
senast läsåret 1972/1973. Grundskolan måste därmed börja införas senast läsåret 
1968/1969. Namnet enhetsskola hade således ersatts med grundskola. Denna 
skulle indelas i tre olika stadier: lågstadium, mellanstadium och högstadium. År 
1968 fattades ett kompletterande beslut som innebar att även högstadiet skulle ha 
en helt sammanhållen studiegång utan uppdelning på olika inriktningar under 
högstadiets sista del.2S5

Den allra viktigaste förändringen efter införandet av grundskolan är skolans 
fullständiga kommunalisering 1990/1991. Visserligen tillkom en ny skollag år 
1985, men denna medförde ingen stor förändring. Kommunaliseringen innebar 
att den statliga styrningen minskade avsevärt. Länsskolnämndema avvecklades 
och skolöverstyrelsen ersattes med ett nytt skolverk som också hade en regional 
organisation. Den nya skolmyndigheten skulle inte minst ha olika former av 
utvärderande och uppföljande uppgifter. De kommunala skolstyrelserna fick då 
samma status som andra kommunala organ som ansvarade för obligatoriska 
uppgifter. * 231
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Nästan helt parallellt med kommunaliseringen av skolan tillkom det en ny 
kommunallag som gjorde det möjligt för kommunerna att på egen hand utforma 
sin nämndorganisation. Skolstyrelsen var inte längre något obligatoriskt organ. 
En vanlig organisatorisk förändring i kommunerna blev då att hela skolväsendet 
eller enbart grundskolan fördes samman med barnomsorgen, som tidigare hade 
sorterat under socialnämnden. Tanken var att på så sätt få till stånd ett närmare 
samarbete mellan dessa verksamheter. Ett ganska vanligt namn på nämnder för 
barnomsorg och grundskola blev barn- och ungdomsnämnd, medan nämnden för 
de frivilliga skolformerna kallades gymnasienämnd eller utbildningsnämnd. En 
gemensam nämnd för barnomsorg, grundskola och frivilliga skolformer har ofta 
benämnts barn- och utbildningsnämnd. Denna utveckling var ett viktigt skäl till 
att socialtjänstlagens bestämmelser om barnomsorg och förskola överfördes till 
skollagen år 1998.286 287

Förslag till forskning
Ett första viktigt undersökningsområde vad gäller det obligatoriska skolväsendet 
är utvecklingen av antalet skolor i kommunerna, inte minst på landsbygden. 
Utbyggnaden av antalet skolor skedde främst under den period som skolväsendet 
sorterade under den kyrkliga församlingen._x7 Källmaterialet återfinns därför inte 
regelmässigt i de kommunala arkiven. Problematiken ligger framförallt i att 
skolrådens protokoll från 1800-talet i regel inte finns i stads-/kommunarkiven. 
Däremot finns det goda möjligheter att göra förhållandevis omfattande studier av 
den centralisering av antalet skolor som skedde särskilt under 1940-, 1950- och 
1960-talen.288 Det kan dock uppstå vissa komplikationer för de områden där 
församlingen hade ansvaret för skolan ända fram till år 1952 eller år 1955.

Nedläggningen av landsbygdsskolorna kan undersökas ur minst två aspekter. 
För det första, frågan om besluten var kontroversiella och kanske medförde 
kraftiga protester från de invånare som främst berördes av förändringen. Uppstod 
det motsättningar i folkskolestyrelsema/skolstyrelsema som hade politiska eller 
geografiska dimensioner? Fanns det en tendens att de borgerliga partierna med 
bondeförbundet/centerpartiet i spetsen ville behålla dessa skolor i klart större 
utsträckning än vad de socialdemokratiska politikerna var beredda att göra? 
Frågan är också om det finns någon tidsmässig gräns när skolnedläggningar 
började bli mer kontroversiella och medförde häftiga protester som kunde gå så 
långt som till skolstrejker, alltså att föräldrarna höll barnen hemma från skolan 
för att vissa sitt missnöje? Skedde det exempelvis på 1970-talet som en del i den 
tilltagande partipolitiseringen på kommunal nivå?

286 SFS 1985:1100, SFS 1991:900, SFS 1997:1212, Petersson 1994 s 72f, 78ff och 132ff, Grim- 
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En annan tänkbar hypotes är att besluten ganska lång fram i tiden inte väckte 
någon större opposition, då de närmast sågs som mer eller mindre oundvikliga 
delar i en större och mer övergripande förändrings- och moderniseringsprocess i 
samhället. Denna kunde i sin tur mycket väl vara påkallad av urbaniseringen, där 
centralisering kanske sågs som ett medel för att förbättra undervisningens kvali
tet så att landsbygdens ungdomar skulle få betydligt bättre förutsättningar att i 
framtiden genomgå högre utbildning. Studier av folkligt missnöje med skolned- 
läggningar bör även innehålla undersökningar av lokalt tidningsmaterial, då det 
mycket väl kan tänkas att det kommunala källmaterialet inte ger en fullödig 
information. Det är också tänkbart att göra intervjuer.

För det andra gäller det agerandet av skolmyndigheterna, domkapitlen samt i 
ett senare skede länsskolnämndema och skolöverstyrelsen. Var dessa pådrivande 
i centraliseringsprocessen? Hade kommunerna framförallt att följa direktiv från 
centrala instanser eller var det kommunerna själva som såg nödvändigheten av 
förändringar? Naturligtvis är det av betydande intresse att också här göra olika 
former av komparativa studier mellan två eller flera kommuner, framförallt 
landskommuner.

Det andra viktiga temat för lokala studier är grundskolans genomförande i 
kommunerna. Vilka faktorer bidrog till att det dröjde nästan 20 år mellan de 
primärkommuner som först inledde försöksverksamheten med enhetsskolan år 
1949 och de kommuner som införde grundskolan vid sista möjliga tidpunkt år 
1968. Tänkbara grunder är:

• Kommunernas folkmängd.
• Den kommunalekonomiska ställningen.
• Länstillhörighet.
• Geografisk belägenhet (exempelvis glesbygd mot storstadsområden).
• Politisk majoritet i fullmäktige (kommuner med stark borgerlig övervikt kan 

tänkas vara mindre benägna än kommuner med socialdemokratisk majoritet).
• Om det fanns ett stort folkligt engagemang för att tidigt införa enhetsskolan.

Länstillhörigheten är inte minst av intresse utifrån de statliga myndigheternas 
handlande. Även här är jämförande studier befogade. Dessa kan ha flera olika 
utgångspunkter, men bör lämpligen anknyta till de ovan berörda variablerna.

En tänkbar infallsvinkel är att undersöka två grannkommuner som låg på var 
sin sida av en länsgräns och som dessutom hade olika politiska majoriteter som 
var tämligen stabila och därför bestod under lång tid. En möjlig hypotes är att 
kommuner med socialdemokratisk majoritet skulle vara något mer benägna än 
borgerligt styrda kommuner att i ett relativt tidigt skede införa enhetsskolan. An
tagandet grundas framförallt på vetskapen om att det socialdemokratiska partiet



får anses ha varit pådrivande på nationell nivå för tillkomsten av den obligatoris
ka nioåriga enhetsskolan/grundskolan."*'’ Även jämförande studier mellan två 
områden i samma län kan vara värdefulla för att undersöka om de regionala 
myndigheterna uppträdde på ett konsekvent sätt inom ett och samma län.

En skolsocial fråga som kan vara aktuell att undersöka är införandet av fria 
skolmåltider, vilket ofta var en symbolfråga i utbyggnaden av välfärdssamhället 
på lokal nivå. Här fanns betydande skillnader mellan olika kommuner. " Frågan 
om fria skolmåltider kunde bli en komplikation vid kommunreformen år 1952 i 
det fall någon av delkoinmunema hade infört sådana. Det kunde då faktiskt även 
bli aktuellt att avveckla den fria skolmaten för att uppnå en enhetlig servicenivå 
inom hela storkommunen.2 )1 En tänkbar utgångspunkt vid jämförande studier är 
att testa hypotesen om att kommuner med socialistisk majoritet i allmänhet 
införde fria skolmåltider vid en tidigare tidpunkt än kommuner där de borgerliga 
partierna innehade majoriteten. Införandet av skolhälsovård är ett annat område 
med en viss symbolisk karaktär som också skulle kunna bli föremål för lokala 
komparativa undersökningar. ’"

1 den mån även de äldre skolarkiven från tiden med kyrkligt huvudmannaskap 
finns i de kommunala arkiven är det möjligt att göra undersökningar av elevernas 
betyg under en lång tidsperiod." ’' Examenskatalogerna kan också användas till 
att undersöka vid vilken ålder som ungdomarna lämnade skolan. Det är tänkbart 
att relatera betygen till föräldrarnas sociala tillhörighet, vilket klart underlättas 
om målsmännens yrke redovisas i katalogerna. I annat fall får dessa uppgifter 
eftersökas i folkbokföringen, vilket sannolikt är betydligt mer komplicerat och 
tidskrävande.

Sådana studier ger emellertid inte någon fullständig bild av skolprestationerna 
utifrån social grupptillhörighet. Orsaken är att de ungdomar som gick vidare till 
studier på realskola och senare gymnasium i allmänhet inte gick hela folkskolan, 
utan övergick redan tidigare till realskolan eller motsvarande. Det far anses högst 
sannolikt att det i denna grupp av elever förekom en klar överrepresentation av 
barn från högre socialgrupper. Det skulle även vara av intresse att göra studier av 
hur undervisningsmetoderna i folkskolan utvecklades. Tyvärr är det sannolikt 
tämligen svårt att kunna göra studier på grundval av det skriftliga källmaterial 
som finns bevarat i de kommunala arkiven. Intervjuer med lärare och elever kan 
istället vara en framkomlig väg, men innebär samtidigt en tydlig tidsmässig 
begränsning till modem tid. Det skriftliga källmaterialet kan bl.a. utgöras av 
direktiv från skolmyndigheterna. Med andra ord blir det undersökningar som till 
mycket liten del bygger på källmaterial från stads-/kommunarkiv, vilket är en av 
de grundläggande utgångspunkterna för denna publikation. 289 290 291 292 *

289 Isling 1980.
290 SOU 1945:47 och Lindgren och Richardsson 1992 s 134ff.
291 Ivarsson 1988 s 35.
292 Lindgren och Richardsson 1992 s 128ff.
291 Losman 1998 s 5, 16 och 21.



Tolkningsramar
Lämpliga tolkningsramar för studier av det obligatoriska skolväsendet kan vara 
olika modeller på temat relationen mellan staten och kommunerna. En sådan 
modell går ut på att den kommunala verksamheten kan delas upp i två delar:

• Lagstadgade och obligatoriska uppgifter, där skolväsendet är ett exempel.
• Frivilliga kommunala åtaganden.

Den förstnämnda kategorin består av uppgifter som statsmakten delegerat till 
kommunerna. Dessa har i äldre tider benämnts självförvaltning. De frivilligt 
påtagna uppgifterna har samtidigt benämnts egenförvaltning. I nyare språkbruk 
brukar det talas om den differentierade respektive den integrerade modellen. 
Den differentierade modellen har behållit det gamla synsättet med en tydlig 
uppdelning utifrån dimensionen obligatoriska respektive frivilliga uppgifter. Den 
integrerade modellen samlar istället all kommunal verksamhet oberoende av 
lagreglering i en gemensam sfär. Graden av kommunalt självstyre varierar sedan 
inom denna sfär beroende på vilken typ av kommunal verksamhet det handlar 
om och vilken typ av kommun det gäller. Det senare kan bero på folkmängden i 
kommunen, med andra ord kommunens storlek.“'4 Skolväsendet får anses vara 
ett av de kommunala (kyrkliga) verksamhetsområden där det statliga inflytandet 
har varit allra störst under en lång tidsperiod.

Det är också fullt tänkbart att applicera Jon Pierres modell för att mäta den 
kommunala självstyrelsens utveckling, speciellt parametrarna legal status och 
generell kompetens. Den legala statusen avser bl.a. kommunernas förhållande till 
statliga organ, medan den generella kompetensen gäller kommunernas uppgifter 
och handlingsutrymme inom ramen för den kommunala självstyrelsen.2'*'

Begreppen centralisering och decentralisering kan vara till nytta på flera olika 
sätt. För det första kan det handla om en fortsättning på det ovannämnda temat 
om relationen mellan staten och kommunerna. Här kan Lennart Lundquists och 
Ingemar Norrlids analysmodeller komma till användning. Modellerna syftar till 
att mäta graden av decentralisering i ett system, företrädesvis relationen mellan 
staten och kommunerna. Den allmänna kopplingen mellan kommunalisering 
och demokratisering genom närheten till de berörda personerna kan också vara 
en ansats att utveckla. Decentraliseringens fördelar kan ställas emot de värden 
som talar till förmån för en centralisering och ett statligt huvudmannaskap såsom 
rättssäkerhet och enhetlighet.2 '7 För det andra kan begreppen centralisering och 
decentralisering användas i en geografisk betydelse.“"s Antalet skolor, framförallt 
på landsbygden, ökade till exempel klart under 1800-talet och början av 1900- 294 295 296 297
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talet, för att sedan genomgå en kraftig reducering till större enheter från mitten 
av 1900-talet.

Utifrån den långa genomförandeperioden för enhetsskolan/grundskolan skulle 
det även vara möjligt att använda sig av ett implementeringsperspektiv. Därmed 
avses studier av hur politiska beslut förverkligas/verkställs inom den statliga för
valtningen och/eller på lokal nivå inom kommunerna. En viktig fråga blir då om 
genomförandet på lokal nivå skedde helt i enlighet med vad som angavs i lag
stiftningen och om målsättningen med förändringen uppnåddes.299

Källmaterialet
Källmaterialet från det obligatoriska skolväsendet återfinns alltså bara delvis i de 
kommunala arkiven, vilket utgör en klar komplikation vid skolhistoriska studier. 
Det som med stor säkerhet kan slås fast är att kompletta handlingar från och med 
den tidpunkt då den borgerliga kommunen tog över ansvaret från den kyrkliga 
församlingen skall finnas i stads-/kommunarkiven. Beroende på vilken typ av 
kommun det handlar om varierar denna tidpunkt i allmänhet mellan år 1909 och 
år 1952 (1955). I vissa fall. inte minst i städerna, återfinns även äldre protokoll i 
de kommunala arkiven. När kommunerna tog över ansvaret fick det politiska 
organet namnet folkskolestyrelsen. I ett begränsat antal fall förekom ett separat 
politiskt organ för fortsättningsskolan.

Från år 1958 till 1991 användes den enhetliga benämningen skolstyrelse, som 
var gemensam för de obligatoriska och frivilliga skolformerna. Därefter används 
olika namn, bl.a. beroende på sammanslagningar med barnomsorgen. En vanlig 
benämning är bam- och utbildningsnämnd. Från tiden med kyrklig ledning 
saknas ofta de värdefulla protokollen från skolstyrelsema/skolråden. Då dessa 
organ var underordnade kyrkostämman förvaras handlingarna i kyrkans arkiv. 
Dessa arkiv är numera i allmänhet överförda till de statliga arkiven, framförallt 
landsarkiven. För de som inte är bosatta på ”rätt” plats kan följden bli långa resor 
till arkiven. De ovan skisserade exemplen på skolhistoriska undersökningar har 
därför haft en betoning på mer modem tid, alltså från mitten av 1900-talet och 
framåt.

Frivilliga skolformer
De frivilliga skolformerna har i större utsträckning än de obligatoriska legat 
utanför det kyrkliga/kommunala huvudmannaskapet. Staten har långt fram i ti
den tagit ett stort ansvar på detta område. Den högre folkskolan som tillkom ge
nom ett riksdagsbeslut år 1858 tillhörde redan från början kommunerna. Denna 
skolform var bara avsedd för ungdomar från landsbygden. Från år 1893 blev det 
dock möjligt att upprätta sådana skolor även i de städer som saknade allmänt lä
roverk, och från år 1909 blev det dessutom fritt att ha högre folkskolor även i 
städer med läroverk. Den högre folkskolan blev emellertid aldrig någon mer ut

299 Lundquist 1992 s 12ff och Rothstein 2002 s 7Iff.



bredd skolform. Utbildningen kunde antingen ha en mer allmän eller en yrkesbe- 
stämd inriktning. Ur den senare formen utvecklades sedan de praktiska kommu
nala mellanskolorna, vilka sedermera fick namnet kommunala praktiska realsko
lor genom ett beslut i riksdagen år 1933. Den kommunala mellanskolan tillkom 
genom ett beslut i riksdagen år 1909, och en fullständig stadga följde år 1918. 
Mellanskolorna byggde på att eleverna hade genomgått folkskolans alla sex års
kurser. De kommunala mellanskolorna utvecklades sedermera till de kommunala 
realskolorna. Realskolorna hade blivit en separat del av läroverken (en statlig 
skolenhet som både bestod av både realskola och gymnasium) år 1904.

Från och med år 1927 byggde inträdet i läroverken på att eleverna hade gått 
minst fyra klasser i folkskolan. År 1928 blev det också möjligt att inrätta 
kommunala flickskolor. I en del fall innebar detta att tidigare privata flickskolor 
övergick i kommunal regi. Både den borgerliga kommunen och den kyrkliga 
församlingen kunde vara huvudman för de högre kommunala skolorna, alltså 
realskolor, praktiska realskolor och flickskolor. Från början av 1900-talet 
startades det också ett mindre antal kommunala gymnasier i städer, vilka från år 
1925 kunde få statsbidrag om det samtidigt fanns en statlig realskola på orten. 
Därutöver etablerade en del kommuner yrkesskolor, men dessa hade en relativt 
fristående ställning i förhållande till det övriga skolväsendet och omfattades inte 
i någon större utsträckning av det omfattande reformarbete som genomfördes 
inom det obligatoriska skolväsendet. Det förekom även att kommuner startade 
handelsgymnasier, ibland tillsammans med privata intressen. ’011

De statliga läroverken gav undervisning både på realskole- och gymnasienivå. 
Läroverken hade en egen lokal styrelse, där bara hälften av ledamöterna var 
valda av kommunens högsta beslutande organ. 1 lokalstyrelsen hade också rektor 
och en av skolans lärare plats. Det fanns vidare statliga realskolor, benämnda 
samrealskolor. De började inrättas genom 1927 års skolreform. Kommunernas 
ansvar inskränktes till att främst uppföra och underhålla skolans byggnader. Det 
var tämligen vanligt att tidigare kommunala realskolor övergick i statlig regi. 
Övergången skedde i ganska många fall gradvis med en årskurs i taget. Vissa av 
realskolorna bestod i kommunal regi ända fram till att denna skolform ersattes av 
enhetsskolan/grundskolan. Här gällde det framförallt skolor som var belägna i 
mindre kommuner med ett ganska begränsat elevunderlag.

Den utbyggnad av antalet läroverk/gymnasieskolor som skedde successivt un
der 1900-talet handlade inte minst om att statliga realskolor utökades med ett 
gymnasium och bildade därmed ett komplett läroverk. 1 regel gick kommunerna 
till en början in och startade upp egna kommunala gymnasier, vilka sedermera 
förstatligades. Kommunerna fick därmed inledningsvis ta ett stort ansvar för fi
nansieringen av gymnasiernas verksamhet, vilket blev en ganska dryg utgift för 
kommuner med liten folkmängd. Utan tvekan var det ändå mycket eftertraktat 
för många kommuner, främst städer, att få ett eget gymnasium. Kommunerna var 
därför trots allt beredda att ta på sig detta initiala kostnadsansvar. Praxis var i 
många fall att kommunerna stod för kostnaderna under de fem första åren. Däref-
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ter genomfördes sedan ett successivt förstatligande med en årskurs i taget. Utök
ningen av antalet gymnasier skall till största delen ses mot bakgrund av den kraf
tigt utökade tillströmningen av gymnasieelever. Denna expansion hade dels möj
liggjorts av utbyggnaden av realskolorna, dels berodde den på det ökade behovet 
av personer med högre utbildning. Det senare kan inte minst kopplas till den 
synnerligen kraftfulla utbyggnaden av den offentliga sektom som på allvar tog 
fart efter andra världskriget.

Inrättandet av gymnasierna kunde inte göras av kommunerna själva efter eget 
gottfinnande, utan var föremål för en noggrann prövning av skolöverstyrelsen 
med regeringen som sista beslutande instans i princip fram till att skolväsendet 
helt och hållet övergick i kommunal regi år 1991. Därefter blev det i stort sett 
fritt fram för kommunerna själva att starta gymnasieskolor. Även de mindre 
kommunerna fick nu möjlighet att ha en egen gymnasieskola, vilket medförde en 
klar ökning av antalet gymnasieskolor, även om en hel del av dessa inte blev 
kompletta. Av kostnadsskäl har det varit vanligt att de mer kostnadskrävande 
gymnasieprogrammen, framförallt de med olika speciella yrkesinriktningar, inte 
ingått i utbudet. Ökningen av antalet gymnasieskolor har inneburit att behovet av 
samverkan mellan olika kommuner snarast har minskat.

Kommunaliseringen av de tidigare läroverken var en successiv process. Ett 
första viktigt steg togs år 1958 då läroverken inordnades under de kommunala 
skolstyrelserna och en gemensam skolchef tillsattes. Tidigare hade läroverk och 
realskolor haft egna lokala styrelser utan anknytning till folkskolestyrelsema, 
vilket knappast hade underlättat samordningen av skolväsendet på lokal nivå. 
Uppdelningen skall naturligtvis ses mot bakgrund av att det handlade om olika 
huvudmän. 1958 års nyordning skall nännast ses som en mindre innovation. År 
1966 övergick i stort sett samtliga statliga gymnasier i kommunal regi, men 
statsmakten fortsatte ändå att stå för huvuddelen av kostnaderna eftersom staten 
betalade lärarlönema. Genom att skolstyrelserna varit ledningsorgan sedan år 
1958 var förändringen inte så genomgripande. Det obligatoriska och det frivilliga 
skolväsendet fick genom reformen i princip samma relation till staten. Ansvaret 
delades alltså mellan staten och kommunerna och den ordningen varade fram till 
år 1991. Under de sista årtiondena av 1900-talet utvecklades den kommunala 
vuxenutbildningen, och vidare integrerades yrkesskolan med gymnasieskolan.

Vid slutet av 1900-talet bestod därmed de frivilliga skolformerna främst av 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. I ganska begränsad 
utsträckning har kommunerna startat egen högskoleutbildning, som också måste 
räknas till de frivilliga skolformerna på kommunal nivå. Högskolan är normalt 
ett statligt ansvarsområde. 301
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Förslag till forskning
Undersökningarna av de frivilliga skolformerna kan ha två inriktningar:

• Olika former av kommunala initiativ for att starta upp högre folkskolor, 
kommunala mellanskolor, kommunala realskolor och kommunala gymnasier.

• Samarbetet mellan statliga och kommunala myndigheter vid förvaltningen av 
de frivilliga skolformerna.

Att starta utbildningar innebar ekonomiska uppoffringar for kommunen (i vissa 
begränsade fall fortfarande församlingen), vilket gjorde att ett sådant beslut 
måste fattas av det högsta beslutande organet, alltså fullmäktige eller stämma. En 
viktig frågeställning är varifrån initiativen till sådana satsningar kom. Förekom 
det exempelvis att olika privata intressen såsom företag agerade i dessa frågor 
för att stöta på kommunerna? Vidare är det av intresse om det fanns politiska 
motsättningar eller om inrättandet av skolorna i regel skedde i full konsensus. 
Eventuella motsättningar bör i så fall bl.a. ses mot bakgrund av att det handlade 
om helt frivilliga kommunala åtaganden, vilka kunde ställas mot andra uppgifter 
av obligatorisk art såsom folkskolan och fattigvården/socialvården.

Studier av samarbetet mellan statliga och kommunala organ kan dels avse 
processen där kommunala realskolor och kommunala gymnasier förstatligades, 
dels perioden med det delade huvudmannaskapet mellan åren 1958 och 1991. I 
det senare fallet finns det från och med år 1966 inga större principiella skillnader 
i relation till de undersökningar av det obligatoriska skolväsendet som har 
skisserats ovan.

Tolkningsramar
Tolkningsramarna för de frivilliga skolformerna kan i stort sett vara desamma 
som har angetts ovan i samband med behandlingen av det svenska obligatoriska 
skolväsendet. Det gäller med andra ord relationen mellan stat och kommun samt 
begreppen centralisering och decentralisering.'"· För de frivilliga skolformerna 
handlade det om en långtgående decentraliseringsprocess, där utbildningen på 
realskole- och gymnasienivå spreds till fler orter och fler personer. På så sätt 
höjdes den allmänna utbildningsnivån i Sverige, som med internationella mått 
dittills hade varit relativt låg. Möjligen skulle det också vara tänkbart att anknyta 
tillkomsten av realskolor och gymnasier till den lokala identiteten, då en sådan 
etablering kunde vara ett ytterligare sätt att markera ortens särart i förhållande till 
omgivningen. Det gällde antagligen framförallt inrättandet av realskolor på orter 
som inte var städer, utan som på sin höjd var köpingskommuner eller rent av 
enbart landskommuner. Il! 302
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Källmaterialet
Källmaterialet från de statliga skolenheterna förvaras inte i de kommunala arki
ven, utan återfinns i statliga arkiv, företrädesvis landsarkiven. Uppbyggnaden av 
kommunala mellanskolor, realskolor och gymnasier har däremot beslutats av 
kommunala organ som stads-/kommunalfullmäktige eller kommunalstämma. Det 
är också tänkbart att skolråden/folkskolestyrelsema fick möjlighet att yttra sig i 
dessa frågor. Som tidigare har nämnts förvaras dock skolrådens protokoll i 
allmänhet inte i de kommunala arkiven, utan återfinns i kyrkans arkiv, som 
numera i regel är överlämnade till landsarkiven. Vid studier av utbyggnaden av 
de frivilliga skolformerna är alltså protokollen från fullmäktige eller stämma det 
mest tillgängliga materialet på lokal nivå. Samarbetet mellan statliga och 
kommunala myndigheter i fråga om de frivilliga skolformerna är lättast att 
undersöka för perioden från år 1958 till år 1991. Under denna tidsperiod hade 
den enhetliga skolstyrelsen ansvaret för hela skolväsendet på den lokala nivån. 
Dessa protokoll skall nästan undantagslöst förvaras i de kommunala arkiven och 
därför vara lätt tillgängliga för forskningen.

Summering
Skolväsendet är en verksamhet där primärkommunerna historiskt sett bara har 
haft ett mer begränsat ansvar. Ansvaret för det obligatoriska skolväsendet låg 
inledningsvis på kyrkans församlingar. Det kommunala övertagandet skedde 
successivt, beroende på kommunens storlek, från början av 1900-talet fram till 
1950-talet. I fråga om de frivilliga skolformerna var staten länge en viktig aktör. 
Statens partiella ansvar för både det obligatoriska och frivilliga skolväsendet 
behölls ända fram till 1990-talets början, då kommunerna övertog hela ansvaret. 
Den statliga styrningen av skolväsendet blev sedan mer lik de övriga kommunala 
ansvarsområdena.

Den obligatoriska skolan i form av folkskolan och enhetsskolan/grundskolan 
är ett område där det finns goda möjligheter att göra lokala undersökningar. Två 
delområden som kan vara lämpliga att prioritera är dels den stora centralisering 
av skolorna på landsbygden som framförallt ägde rum under årtiondena efter 
andra världskriget, dels det successiva införandet av enhetsskolans/grundskolans 
högstadium där det skilde nästan 20 år mellan de kommuner som var först ute 
och de kommuner som sist övergick till denna skolform. Här lämpar det sig med 
jämförande studier mellan kommuner som startade tidigt respektive sent. När det 
gäller de frivilliga skolformerna kan det inte minst vara motiverat att studera 
olika former av kommunala initiativ för att starta nrellanskolor/realskolor och 
gymnasier. Förekomsten av sådana skolor var inte sällan en statussymbol för en 
kommun, varför det ansågs värt med vissa ekonomiska uppoffringar från 
kommunens sida. Det fanns också en förhoppning om att staten senare skulle ta 
över ansvaret för skolenheten. Så kom också att ske i en hel del fall, vilket 
sålunda innebar en mycket tydlig ekonomisk lättnad för kommunerna.



Genom att både kyrkan och staten har varit aktörer på skolans område är 
källmaterialet i de kommunala arkiven inte lika komplett som på många andra 
kommunala ansvarsområden. Vid lokala studier av skolväsendets utveckling kan 
det därför också bli nödvändigt att söka efter källmaterial i de statliga arkiven, 
framförallt landsarkiven.



13. MILJÖ- OCH 
HÄLSOSKYDD

Vid tiden for 1862 års kommunreform gällde ett regelverk från år 1857 som i 
städerna lade ansvaret för hälsovården på en särskilt tillsatt sundhetsnämnd, 
medan det i köpingskommuner och landskommuner var sockennämnden, från 
1863 kommunalnämnden, som utövade denna funktion. Hälsovårdens uppgift 
var då främst att se till att det fanns tillgång till läkare och att vid behov försöka 
hindra spridning av epidemiska sjukdomar. En fruktad sjukdom var koleran. På 
den statliga nivån fanns ett sundhetskollegium som hade det övergripande 
ansvaret. Hälsovårdsproblemen var under denna tidsperiod av allt mer tilltagande 
urbaniseringsprocess störst i städerna, där det rådde stor trångboddhet och 
mycket dåliga sanitära förhållanden, bl.a. fungerade gatorna i viss mån som 
avstjälpningsplats. I Stockholm inrättades ett renhållningsverk, vilket ledde till 
förbättringar av situationen. Den år 1868 tillkomna ordningsstadgan för städerna 
ställde tydligare krav på renhållningen. Trots förbättringarna var dödligheten i 
städerna fortsatt högre än på landsbygden under 1800-talets sista årtionden. '"4

År 1874 tillkom en ny hälsovårdsstadga som trädde i kraft år 1875. För 
kommunernas del handlade det om en speciallagstiftning som gjorde hälsovården 
till ett obligatoriskt kommunalt åtagande. Det yttersta syftet med stadgan var att 
skydda befolkningen mot olika former av hälsostömingar och innebar vissa 
skärpningar i förhållande till det gamla regelverket. Under år 1875 gjordes också 
kompletteringar av stadgan i fråga om åtgärder mot smittsamma sjukdomar. 
1874 års stadga var uppdelad i fem delar. De två första reglerade hälsovården i 
städerna. Den tredje innehöll regler för hälsovården på landsbygden. Den ljärde 
delen behandlade skyddet mot epidemier och andra smittsamma sjukdomar, 
medan den femte innehöll vissa allmänna bestämmelser, bl.a. om relationen 
mellan statliga och kommunala organ. Kommunerna hade tillåtelse att besluta 
om kompletterande regler i form av hälsovårdsordningar och det fanns möjlighet 
att anställa hälsovårdsinspektörer för att biträda nämnderna.

Regelverket var klart mer långtgående för städerna än för övriga kommuner. 
Stadgan tillkom vid en tidpunkt då de svenska städernas folkmängd var i stark 
tillväxt, vilket främst hängde samman med den tilltagande industrialiseringen. 
Differentieringen i lagstiftningen mellan olika kommuner hade därför ökat. För 
städerna blev det obligatoriskt att tillsätta en särskild hälsovårdsnämnd, som 
efterträdde sundhetsnämnden. I den nya nämnden skulle bl.a. polischefen och en 304
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läkare, helst stadsläkaren, ingå. Vid behov skulle polisen kunna användas for att 
avhjälpa mer akuta problem. Behovet av medicinsk kompetens förefaller re ativt 
logiskt i sammanhanget. Städernas nämnder skulle ägna sig åt vattentillgången, 
avloppsnäten, renhållningen och sophanteringen. Vidare skulle det göras ti Isyn 
av begravningsplatser, bostäder, industrier, livsmedelshantering, djurstallar och 
avträden. Nämndernas mest långtgående befogenheter var att lämna föreskrifter 
eller förbud, men de hade också möjlighet att utfärda viten. Vite innebär att en 
privatperson eller företag måste betala en särskild avgift om de inte uppfyller de 
krav som nämnden hade riktat. Nämnderna hade rätt till myndighetsutövning och 
fungerade nu som hälsovårdsmyndigheter.

På landet skulle kommunalnämnden även fortsättningsvis ha ansvaret för 
häsovården. Uppgifterna var i huvudsak samma som for hälsovårdsnämnderna i 
städerna, men alltså mindre omfattande. När nämnden tog upp frågor om hilso- 
och sjukvården skulle en läkare närvara på sammanträdet, men hade inte rä:t att 
delta i besluten om denne inte samtidigt var ledamot i nämnden. Nämnderna 
skulle bl.a. se till att det fanns tillgång till rent vatten och att vattendragen inte 
förorenades. Till deras uppgifter hörde också att om möjligt förhindra at det 
fanns föroreningar som kunde påverka det allmänna hälsotillståndet och enskilda 
personers hälsa i anslutning till bostäder samt att det inte etablerades eller crevs 
någon industriell verksamhet som kunde få några negativa konsekvenser fcr de 
anställdas och de närboendes hälsa. Kommunalnämnden hade också rätt at ge 
olika upplysningar, råd, anmaningar och varningar för att komma till rätta med 
hälsovårdsproblem. Det mest långtgående maktmedlet var att utfärda vite, vilket 
fick uppgå till som högst 20 kronor. Landskommunerna hade möjlighet att anta 
lokala hälsovårdsordningar som gällde för en del av kommunen.

Hälsovårdsstadgan för stad kunde enligt särskilt beslut tillämpas i köpingar 
och andra tätortsbildningar såsom hamnar och fiskelägen. Denna reglering för 
tätorter i landskommuner fick år 1900 namnet municipalsamhälle. Om stadgan 
för stad tillämpades i en köpingskonnmun eller annan tätort gällde kravet pi att 
välja särskild hälsovårdsnämnd.

På den statliga sidan låg ansvaret dels hos länsstyrelserna, dels på central nivå 
hos sundhetskollegiet, som år 1877 bytte namn till medicinalstyrelsen. Tills-nen 
över kommunernas hälsovårdsarbete låg på länsstyrelserna, vilka kunde *öra 
vitesförelägganden mot kommuner som inte skötte sina uppgifter på ett 
godtagbart sätt. Det fanns vidare möjlighet för länsstyrelserna att direkt utfärda 
viten till en industri om denna bedrev en verksamhet som var störande ur 
hälsovårdssynpunkt. Kommuner och läkare kunde även framföra upplysningar 
om missförhållanden till länsstyrelserna, som sedan hade möjlighet att 'idta 
åtgärder for att komma till rätta med problemen. Sundhetskollegiets uppgift var 
att utfärda råd och anvisningar till kommunerna utöver vad som framgick av 
hälsovårdsstadgan. En del i detta var att delge kommunerna internationella 
erfarenheter på hälsovårdens område.31,5
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Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet började de svenska 
kommunerna, i synnerhet städerna, att satsa betydligt större ekonomiska resurser 
på hälsovården, inte minst genom utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar. 
Landskommunernas hälsovårdande insatser ansågs i alltför många fall präglas av 
passivitet. Ett skäl till detta var att kommunalnämnderna hade många andra 
ansvarsområden, vilket gjorde att rollen som hälsovårdsnämnd inte fick någon 
högre prioritet. Nämndledamötemas intresse for hälsovårdsfrågor ansågs i många 
fall vara tämligen lågt. Situationen påverkades av att landskommunernas ansvar 
och befogenheter på hälsovårdens område var mindre långtgående än i städerna. 
För städernas del uppgick utgifterna för hälsovården till fyra och en halv procent 
av de totala utgifterna 1890 och drygt sex procent 1910. För landskommunernas 
del var siffrorna två procent respektive drygt tre procent. Utbyggnaden av vatten- 
och avloppsledningarna orsakade problem i de vattendrag där avloppsvattnet 
släpptes ut. Även industrierna gjorde i vissa fall betydande utsläpp i luften och i 
vattendragen. Trots vissa förbättringar fanns det vid 1900-talets början avsevärda 
brister inom hälsovården. En bidragande orsak var att den statliga tillsyn av 
kommunerna som skulle genomföras i enlighet med 1874 års hälsovårdsstadga 
inte fungerade på ett bra sätt. För att förbättra länsstyrelsernas tillsyn inrättades i 
varje län en tjänst som förste provinsialläkare. Denna skulle vara en kontaktlänk 
mellan länsstyrelse och kommuner och hade rätt att närvara på de kommunala 
nämndernas möten. Genom att landet vid denna tidpunkt hade omkring 2500 
kommuner och att en del av länen var mycket stora till ytan blev resultaten av 
nyordningen inte så stora.306

Stadgan från år 1874 år kom att finnas kvar fram till och med år 1919, då en 
ny hälsovårdsstadga tillkom, vilken trädde i kraft år 1920. De ovan beskrivna 
bristerna med den gamla stadgan bidrog till att en förändring kom till stånd. Den 
nya stadgan behöll ordningen med olika regelverk för stad och land. Därför fanns 
det tre kapitel i stadgan, ett kapitel för städer, ett kapitel för landet (övriga 
kommuner) samt ett kapitel med gemensamma bestämmelser. Liksom tidigare 
kunde stadgans regler för städerna tillämpas i köpingar och municipalsamhällen. 
Skillnaderna mellan kraven på städer respektive landskommuner var fortsatt 
ganska omfattande, med mindre långtgående bestämmelser för landsbygden.

I städerna skulle det alltid finnas en särskild hälsovårdsnämnd, liksom i 
köpingar och municipalsamhällen som tillämpade stadgan för städer. Kravet på 
att den högste ansvarige för polisväsendet och stadsläkaren eller annan läkare 
skulle ingå i nämnden fanns kvar. 1 landskommunerna gavs det möjlighet att på 
frivillig väg inrätta särskilt tillsatta hälsovårdsnämnder. Om det inte gjordes var 
det fortfarande kommunalnämnden som skulle fungera som hälsovårdsnämnd. 
Länsstyrelserna kunde nu uppmana landskommunerna att välja separata nämnder 
om förhållandena inom kommunen ansågs kräva detta, men i sista hand var det 
upp till kommunen att avgöra saken. Vidare föreskrev den nya stadgan att 
städerna skulle ha egna tillsyningsmän för hälsovården. Även landskommunerna 
kunde anställa tillsyningsmän, men till skillnad från i städerna var det frivilligt.
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Städernas hälsovårdsnämnder behöll i huvudsak samma uppgifter som i den 
gamla hälsovårdsstadgan. En betydelsefull uppgift var att kontrollera vatten- och 
avloppsledningar. Ett annat inslag av stor vikt var tillsynen av standarden på 
bostäder och samlingslokaler ur hälsovårdssynpunkt. Kommunerna skulle lämna 
en årlig berättelse över tillståndet inom hälsovården. I alla kommuner hade förste 
provinsialläkaren i länet närvarorätt på sammanträdena och kunde också få sin 
uppfattning i en fråga antecknad till protokollet. I landskommunerna hade även 
provinsialläkaren i distriktet samma rätt. Länsstyrelsernas tillsynsansvar över 
kommunerna fanns kvar, liksom medicinalstyrelsens övergripande roll på den 
nationella nivån. Länsstyrelsernas befogenheter över kommunerna stärktes 
emellertid inte i någon egentlig utsträckning, men de kunde fortfarande utfärda 
viten om kommunerna inte skötte sina uppgifter. Möjligheten för kommunerna 
att anta lokala hälsovårdsordningar utökades i förhållande till den förutvarande 
hälsovårdsstadgan. Landskommunerna tick nu något större utrymme att utfärda 
förbud mot hälsostörande verksamhet. Reglerna om skydd mot smittsamma 
sjukdomar överfördes till ett eget regelverk, epidemilagen.307

Ganska snart efter det att 1919 års stadga hade trätt i kraft återkom 
diskussionen om att hälsovårdsarbetet i landskommunerna i alltför många fall 
inte sköttes på ett godtagbart sätt. Kritiken gällde särskilt tillsynen över 
bostädernas sanitära förhållanden. En inventering i början av 1930-talet visade 
att endast 332 av landskommunerna (14 procent) hade inrättat en särskild 
hälsovårdsnämnd. Behovet av en särskild nämnd var i viss mån relaterat till 
kommunernas folkmängd, men inte ens landskommuner med hög folkmängd 
hade i regel valt en särskild nämnd. Bland landskommuner som hade över 7000 
invånare var det till exempel bara 32 procent som hade en fristående 
hälsovårdsnämnd. År 1935 beslöts därför om en ändring av hälsovårdsstadgan, 
som innebar att landskommuner med över 3000 invånare nu måste inrätta en 
särskild hälsovårdsnämnd. I de kommuner där kommunalnämnden också i 
fortsättningen utgjorde hälsovårdsnämnd skulle en nämndledamot fungera som 
föredragande i hälsovårdfrågor. Redan år 1936 skärptes stadgans bestämmelser 
om kontrollen av bostädernas standard ur hälsovårdssynpunkt. Inte minst genom 
författaren Ludvig ”Lubbe” Nordströms resor i Sverige under slutet av 1930- 
talet, som resulterade i boken Lortsverige, skedde en allmän fokusering på att 
bostadsförhållandena. Bostäderna ansågs ha stora brister och behovet av lokal 
tdlsyn från hälsovårdsnämnderna var därmed betydande. Ansvaret för bristerna 
låg både på statlig och kommunal nivå. De kommunala organen var inte 
tillräckligt aktiva i sitt arbete och de statliga myndigheterna kontrollerade inte 
kommunerna i den utsträckning som var avsett.m

Efter andra världskriget aktualiserades frågan om hälsovårdens effektivitet på 
nytt. Särskilt stor uppmärksamhet riktades mot situationen i landskommunerna, 
där hälsovårdsstadgans regler inte följdes av de kommunala organen. Det ansågs 
finnas ett behov av såväl utökad statlig tillsyn över kommunerna som något mer
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långtgående regler for hälsovården i landskommunerna. Frågan om en ny 
hälsovårdsstadga fördröjdes bl.a. därför att den nya kommunindelningen var på 
väg att genomföras, vilken skulle ge kommunerna bättre förutsättningar att leva 
upp till de krav som ställdes i hälsovårdsstadgan. En översyn av stadgan inleddes 
därför först år 1948. d.v.s. vid en tidpunkt då indelningsreförmens lokala 
genomförande var i full gång. Två utgångspunkter för arbetet var dels bristerna i 
landskommunernas hälsovårdsarbete, dels de alltmer tilltagande föroreningarna 
av vattendragen, inte minst till följd av utsläpp av mer eller mindre orenat 
avloppsvatten. Före reformen hade ungefar 40 procent av landskommunerna med 
under 3000 invånare inrättat en separat hälsovårdsnämnd. Genom den nya 
indelningen reducerades antalet kommuner med färre än 3000 invånare avsevärt. 
Bestämmelserna om livsmedelshanteringen bröts senare ut ur hälsovårdsstadgan 
och samlades i en livsmedelsstadga, men hälsovårdsnämnderna hade fortfarande 
ett tillsynsansvar.309

Den nya hälsovårdsstadgan antogs av riksdagen år 1958 och trädde i kraft år 
1960. Stadgans prövnings- och tillsynsområden var i huvudsak desamma som i 
den gamla stadgan. Det handlade alltså bl.a. om:

• Tillsyn av bostäder, samlingslokaler och hotell.
• Vattenförsörjning och vattenundersökningar.
• Avloppsfrågor och toaletter.
• Renhållning.
• Djurhållning.
• Tillsyn av industriella anläggningar och upplag.

Den principiellt viktigaste förändringen var att stadgan gjordes enhetlig för alla 
typer av primärkommuner. Den gamla uppdelningen med ett regelverk för stad 
och ett för land hade sålunda försvunnit. Detta innebar utan tvekan en skärpning 
av kraven på landskommunernas hälsovårdsarbete och alla kommuner måste nu 
ha en särskild hälsovårdsnämnd. I praktiken innebar det ingen stor förändring, då 
storkommunreformen hade medverkat till att flertalet av landets kommuner 
redan hade en särskilt tillsatt nämnd.

En mindre skillnad mellan olika typer av geografiska områden kvarstod, 
nämligen mellan hälsovårdstätorter kontra övriga områden. Med hälsovårdstätort 
avsågs områden där det fanns en antagen stadsplan eller byggnadsplan. De gamla 
reglerna för städerna om att vissa befattningshavare skulle vara självskrivna 
ledamöter i nämnden fanns inte kvar. Om möjligt skulle dock läkare och 
veterinär vara ledamöter i nämnden. Då det inte var något uttalat krav hade 
kommunernas fullmäktige i praktiken fria händer att välja ledamöter i nämnden. 
Säkert fanns det ett antal mindre kommuner i landet där varken läkare eller 
veterinär var bosatt, varför de saknade möjlighet till inval av sådana personer.

En ganska omdiskuterad fråga var om samtliga kommuner måste ha en egen 
hälsovårdsinspektör. Det slutgiltiga ställningstagandet innebar att det antingen 
skulle finnas en anställd inspektör eller också kunde uppgifterna utföras av en



ledamot i hälsovårdsnämnden. Det senare emellertid under förutsättning att 
uppgifterna inte blev eftersatta. Stadgan gav också möjlighet för två eller fler 
kommuner att ha en gemensam hälsovårdsinspektör.

Den statliga tillsynen över kommunernas verksamhet skulle fortfarande ligga 
på länsstyrelserna, medicinalstyrelsen och veterinärstyrelsen. I 1958 års stadga 
utökades den statliga regleringen på flera olika punkter utöver kravet på 
inspektörer. Kommunerna fick nu inte längre helt fritt formulera egna lokala 
hälsovårdsordningar och mängden statliga direktiv, råd och anvisningar tilltog. 
Hälsovårdsordningarna skulle tas fram utifrån normalhälsovårdsordningar och 
fick inte avvika så mycket från dessa centrala riktlinjer. Länsstyrelserna kunde 
liksom tidigare utfärda viten om kommunerna inte levde upp till stadgans krav. 
Länsstyrelserna kunde också tvinga kommunerna att tillsätta inspektörer, om de 
fann det otillräckligt att en av nämndens ledamöter utförde motsvarande 
uppgifter. Tillsynen över kommunerna skulle utövas av förste provinsialläkaren 
(senare länsläkaren) och länsveterinären.

Vid slutet av 1960-talet och under 1970-talet skedde flera viktiga förändringar 
av regelverket för de kommunala hälsovårdsmyndigheterna. I samband med 
miljöskyddslagens tillkomst år 1969 utökades hälsovårdsnämndernas ansvar för 
åtgärder mot vattenföroreningar till att omfatta luftföroreningar, buller och andra 
störningar. Det huvudsakliga ansvaret för miljöskyddet lades emellertid på staten 
genom naturvårdsverket och länsstyrelserna. Det handlade om tillståndsgivning 
och tillsyn. Naturvårdsverket hade inrättats år 1967 och var delvis en effekt av 
den ökade fokusering på miljöfrågorna som växte fram både i Sverige och 
utomlands under 1960-talet. Miljöskyddets placering på den statliga nivån kan 
åtminstone uppfattas som ett uttryck för att kommunerna inte hade tillräcklig 
kompetens för denna typ av frågor. Här finns beröringspunkter med statsmaktens 
tvivel på kraften i kommunernas insatser på hälsovårdsområdet, vilket ledde 
fram till den ökade statliga styrningen i 1958 års stadga. Hälsovårdsstadgan 
underställdes nu miljöskyddslagen och hälsovårdsnämnden förlorade därmed sin 
roll som tillståndsorgan för vissa slags ärenden, bl.a. industriella anläggningar. 
Hälsovårdsnämndernas insatser skulle koncentreras till de störningar som täcktes 
in under det något vidlyftiga begreppet sanitär olägenhet. I vissa fall uppstod en 
del gränsdragningsproblem i förhållande till det statliga ansvar som fanns i 
miljöskyddslagen. Kommunernas hälsovårdsnämnder kunde emellertid fungera 
som remissinstans och de statliga organen skulle hålla kommunerna noggrant 
informerade om sina beslut och åtgärder. '11

När en ny livsmedelslag trädde i kraft år 1971 ändrades hälsovårdsstadgan så 
att alla kommuner nu måste ha en anställd hälsovårdsinspektör. De kommuner 
som ville ha undantag var tvungna att söka ett särskilt tillstånd hos regeringen 
eller den myndighet som regeringen delegerade besluten till. Skärpningen av 
lagen skedde sålunda vid en tidpunkt när kommunblocksreformen gick mot sitt 
slutförande och flertalet kommuner nu var så stora till folkmängden att det föll 
sig ganska logiskt att ha minst en egen hälsovårdsinspektör. Fram till 1974 fanns
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det emellertid en del små kommuner kvar som rimligen inte hade underlag för en 
egen inspektör. Vid den nya kommunallagens tillkomst år 1977 förenklades 
reglerna för hälsovårdsnämnden för att minska den statliga detaljregleringen som 
hade blivit tydlig vid tillkomsten av hälsovårdsstadgan 1958. Ändringarna hade 
en mer allmän inriktning och var sålunda inte specifikt inriktade på hälsovårdens 
område.312 313

I början av 1980-talet förändrades lagstiftningen både i fråga om hälsovården 
och miljöskyddet. År 1982 fattade riksdagen beslut om att anta en ny 
hälsoskyddslag som ersatte 1958 års hälsovårdsstadga. Liksom regelverket från 
år 1958 gällde den generellt for hela landet. Den nya lagen hade karaktären av 
ramlag och innebar att den statliga styrningen av kommunernas hälsovårdsarbete 
blev mindre långtgående. Statsmakten hade nu fått en betydligt mer positiv syn 
på kommunernas förmåga att sköta häl so vårdsarbetet på ett adekvat sätt, vilket 
bl.a. yttrade sig i att kravet på kommunala hälsovårdsinspektörer togs bort. I 
praktiken hade inte det någon större betydelse, då i princip samtliga landets 
kommuner numera hade minst en inspektör eller tillgång till sådan genom avtal 
med någon grannkommun. Hälsovårdsnämnden bytte därvid namn till miljö- och 
hälsoskyddsnämnd, men skulle liksom tidigare finnas som en separat nämnd i 
alla kommuner. Namnbytet ägde mm samtidigt som lagen trädde i kraft vid 
halvårsskiftet år 1983. Den förändrade benämningen kan ha viss betydelse vid 
sökning i kommunalt arkivmaterial.

Det övergripande syftet med hälsoskyddslagen var att förhindra uppkomsten 
av lokala sanitära olägenheter som inte reglerades i annan lagstiftning. Med 
”lokal sanitär olägenhet” avsågs en störning som kunde vara skadlig för 
befolkningens hälsa och som dessutom inte var av liten omfattning eller av 
mycket kortvarig karaktär. De företeelser och platser som behandlas i lagen är 
främst avloppsvatten, toaletter, ohyra och skadedjur i byggnader, djurhållning, 
hotellanläggningar, samlingslokaler samt idrotts- och badanläggningar. På 
nämnda platser kunde det uppstå sanitära olägenheter. De kommunala miljö- och 
hälsoskyddsnämnderna skulle utöva tillsyn av att lagen efterlevdes på den lokala 
nivån. Övervakningen av kommunernas arbete skulle regionalt utövas av 
länsstyrelserna och centralt av socialstyrelsen och naturvårdsverket. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden skulle vid sin myndighetsutövning ha rätt att utfärda 
förelägganden och förbud. Besluten som fattades med stöd av hälsoskyddslagen 
kunde överklagas med länsstyrelsen som första besvärsinstans. 1 '

Miljöskyddslagen genomgick en revidering år 1981. Förändringen innebar att 
kommunernas roll ökade. De kunde nu på frivillig väg överta en viss del av den 
statliga tillsyn som utfördes enligt miljöskyddslagen, vilket var ytterligare ett 
exempel på att statsmakten hade fått en större tilltro till kommunernas förmåga 
på miljö- och hälsoskyddsområdet. Det kommunala övertagandet skedde i 
flertalet fall inte omedelbart, bl.a. på grund av att reglerna om avgifter för

312 SFS 1971:511, SFS 1971:512, SFS 1977:179, SOU 1978:44 s 27f och Bro 2000 s 13Iff.
313 SOU 1978:44, SFS 1982:1080, Strömberg, Håkan 1989 s 54ff och Bro 2000 s 129-144.



tillsynen var något oklara. Miljö- och hälsoskyddsnämnderna måste ha goda 
personella resurser för ett sådant övertagande. '14

År 1988 företogs nya ändringar i miljöskyddslagen, med följdverkningar i 
hälsoskyddslagen. Enligt miljöskyddslagen kommunerna fick ett obligatoriskt 
tillsynsansvar över miljöfarlig verksamhet. Viss prövning skulle dessutom göras 
av kommunerna och de gavs rätten att utfärda lokala bestämmelser. Arbetet 
skulle ske i samverkan med de statliga organen, närmare bestämt länsstyrelserna 
och naturvårdsverket. Den senare myndigheten gavs samtidigt ökade möjligheter 
att utfärda allmänna råd och anvisningar. Statsmaktens tilltro till kommunernas 
kapacitet ökade alltså ytterligare under 1980-talet. Det handlade om en tydlig 
decentralisering från stat till kommun. Det framhölls att mindre kommuner inte 
sällan bara hade en handläggare, varför ett tungt ansvar skulle falla på denna 
person.115

Genom den nya kommunallagens tillkomst år 1991 försvann kravet på att alla 
kommuner skulle ha en separat miljö- och hälsoskyddsnämnd. En relativt vanlig 
utveckling i främst mindre och medelstora kommuner har varit att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden slagits samman med byggnadsnämnden till en miljö- och 
byggnadsnämnd. Även andra namn som bygg- och miljönämnd, plan- och 
miljönämnd, samhällsbyggnadsnämnd och miljönämnd har använts. Inom ramen 
för fri kommunförsöket under 1980-talet hade denna organisationsmodell redan 
prövats i ett mindre antal kommuner. I vissa kommuner har det även skett en 
integration med räddningsnämnden, antingen så att alla tre nämnderna gått 
samman till en miljö-, bygg- och räddningsnämnd eller till en miljö- och 
räddningsnämnd. Tanken bakom sammanslagningarna har inte minst varit de 
beröringspunkter i fråga om myndighetsutövning som har funnits mellan dessa 
ansvarsområden. I de kommuner som har behållit en särskild nämnd för 
miljöfrågor har denna i en hel del fall bytt namn till miljönämnd, men namnet 
miljö- och hälsoskyddsnämnd lever kvar i vissa kommuner. Efter år 1991 har det 
tidvis förts en diskussion om hur de kommunala miljöfrågorna har påverkats av 
att det inte längre med automatik finns en separat nämnd som bara ägnar sig åt 
denna typ av ärenden. ’16

En ny genomgripande förändring inträdde från och med år 1999 när den nya 
miljöbalken trädde i kraft som en samlad lagstiftning på hela miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Syftet var framförallt att göra regelverket mer överblickbait 
och därmed underlätta en helhetssyn på frågorna. Hälsoskyddslagen och 
miljöskyddslagen upphörde samtidigt. Även enligt miljöbalken har kommunerna 
viktiga uppgifter.314 315 * 317

Förändringarna av lagstiftningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet kan 
sammanfattas med följande tabell.

314 SFS 1981:420, Strömberg, Håkan 1989 s 65ffoch Bro 2000 s 178-196.
315 SFS 1988:924, SFS 1988:926 och Bro 2000 s 193-204.
’I(’ SFS 1991:900, Petersson 1994 s 134fFoch Sveriges kommunkalender 1992-2003.
317 SFS 1998:808, SFS 1998:811 samt Strömberg och I Lindell 1999 s 52ff.



Tabell 8: Förändringen av lagstiftningen i fråga oni miljö- och 
hälsoskyddet

År Regelverk
1874 Hälsovårdsstadga för riket.
1919 Hälsovårdsstadga.
1958 Hälsovårdsstadga.
1969 Miljöskyddslag.
1982 Hälsoskyddslag.
1998 Miljöbalk.

Källa: Bro 2000.

Förslag till forskning
Lokala undersökningar om hälsovården i äldre tider kan inte på samma sätt som 
på andra kommunala ansvarsområden göras i form av komparativa studier 
mellan exempelvis städer och landskommuner. Orsaken är att det ända fram till 
år 1960 delvis gällde skilda lagstiftningar för olika kommuner, där kraven på 
städerna och en del köpingskommuner var klart större än för landskommunerna. 
Det ter sig därför lämpligt att jämförande studier görs mellan kommuner som 
omfattades av ett och samma regelverk. Städer bör jämföras med städer och 
landskommuner med landskommuner.

Studier av hälsovårdsförhållandena i städerna underlättas betydligt av att det 
funnits separata nämnder för hälsovården, egentligen redan år 1863 genom 
sundhetsnämndema, men på allvar i form av hälsovårdsnämnderna från år 1875. 
Detta år kan vara en rimlig startpunkt för undersökningar av hur städernas 
hälsovårdsnämnder arbetade, särskilt vilka typer av ärenden som behandlades 
och vilka åtgärder som vidtogs. Sådana studier av enbart städer kan åtminstone 
gå fram till år 1960 då den nya hälsovårdsstadgan, som var gemensam för alla 
typer av primärkommuner, trädde i kraft. Det är naturligtvis mer problematiskt 
med frågor som aldrig kom upp på dagordningen, trots att det kunde handla om 
allvarliga hälsovårdsproblem. Möjligen skulle det kunna vara tänkbart att söka 
sådana ärenden i andra typer av samtida material såsom tidningar. Samtidigt är 
det inte säkert att denna problematik uppmärksammades av massmedia och 
dessutom kan det bli ett drygt material att gå igenom, vilket därför svårligen kan 
vara förenligt med den tidsåtgång som förväntas vid uppsatser på grundnivå.

En annan relevant frågeställning är vilken roll stadsläkaren eller annan läkare 
spelade i nämndens arbete, med tanke på att läkaren var självskriven som 
ledamot i nämnden ända fram till år 1960. Därmed tangeras också frågan om 
framväxten av anställd biträdespersonal i form av hälsovårdsinspektörer. En 
fråga är när sådana tjänster introducerades i städerna och om det dessförinnan 
förekom några diskussioner i nämnden och kanske också i drätselkammaren och 
fullmäktige vid behandlingen av budgeten? Av intresse är bl.a. om läkaren i 
nämnden var mest pådrivande för att inrätta sådana befattningar? Det är också 
tänkbart att läkaren intog en mer passiv hållning därför att en inspektör möjligen 
kunde innebära hot mot läkarens mer eller mindre oinskränkta auktoritet i



hälsovärdsfrågor? Ett annat tema som kan vara aktuellt är relationen mellan 
hälsovårdsnämnden och de statliga tillsynsmyndigheterna.

Landskommunerna kritiserades långt fram i tiden tor att inta en tämligen 
passiv hållning i hälsovårdsfrågor. Kritiken riktades särskilt mot kommuner där 
kommunalnämnden samtidigt fungerade som hälsovårdsnämnd, vilket var 
vanligt fram till år 1919 och i en hel del fall ända till 1952 års indelningsreform. 
Lokala undersökningar, framförallt från år 1875 och framåt, skulle kunna 
inriktas på att försöka verifiera om kommunalnämnderna i egenskap av 
hälsovårdsnämnder mycket sällan eller aldrig behandlade hälsovårdsfrågor på 
sina sammanträden. Dessa studier kan bli komplicerade då det gäller att kunna 
urskilja hälsovårdsfrågor från alla andra frågor som kommunalnämnderna 
behandlade. I vissa landskommuner fungerade dessutom kommunalnämnden 
som fattigvårdsstyrelse fram till år 1918, vilket utökade mängden ärenden. I de 
fall som hälsovårdsfrågor behandlades är det av intresse att se om det vidtogs 
åtgärder för att avhjälpa problemen eller om konstaterade hälsofaror endast 
bemöttes med passivitet. En annan betydelsefull fråga är i vilken omfattning som 
tillsynsmyndigheterna ingrepp och i vilken utsträckning det överhuvudtaget 
förekom regelbunden kontakt mellan kommunerna och de statliga organen. 
Undersökningar som sträcker sig över hela tidsperioden från år 1875 till år 1952 
bör beakta om tillkomsten av 1919 års hälsovårdsstadga innebar några synbara 
förändringar i kommunernas arbete med hälsovårdsfrågoma.

En intressant komparativ undersökning är att jämföra det kommunala 
hälsovårdsarbetet i två till folkmängden ungefär lika stora landskommuner, men 
med olika organisation. Den ena kommunen bör tidigt, kanske redan 1919 eller 
strax därefter, ha valt en särskild hälsovårdsnämnd, medan den andra kommunen 
fram till 1952 hade kommunalnämnden som hälsovårdsnämnd. Minst en av 
kommunerna måste ha haft under 3000 invånare, då det från början av 1930-talet 
blev ett krav för så stora landskommuner att inrätta separat hälsovårdsnämnd. 
Det ligger nära till hands att ha en hypotes om att hälsovården fick större 
uppmärksamhet och det vidtogs fler åtgärder for att avhjälpa hälsovårdsproblem 
i de kommuner som förhållandevis tidigt hade valt en särskild hälsovårdsnämnd.

Det är vidare tänkbart att undersöka hur storkommunreformen påverkade 
hälsovårdsarbetet hos kommunerna. De kommuner som gemensamt bildade 
storkommun kan exempelvis följas från år 1919 och framåt. Förändringen till 
följd av indelningsreformen kan bli särskilt tydlig om ingen av kommunerna 
hade särskild hälsovårdsnämnd före år 1952. En fråga av intresse är om berörda 
kommuner har intagit olika handlingslinjer i samma typ av hälsovårdsfrågor och 
hur det då gick att skapa några enhetliga bedömningsgrunder i storkommunen. 
Undersökningen kan med fördel utsträckas över ikraftträdandet av den nya 
hälsovårdsstadgan år 1960. En infallsvinkel kan då vara hur den tilltagande 
statliga styrningen påverkade arbetet i hälsovårdsnämnderna, och en annan om 
anställandet av hälsovårdsinspektörer löstes. Den senare problematiken ställdes 
emellertid riktigt på sin spets år 1971, vilket kan vara ett motiv att välja en 
storkommun som fanns kvar fram till dess kommunblocksreformen slutfördes år 
1974.

Från och med år 1960 är det möjligt att göra jämförande studier mellan det 
kommunala hälsovårdsarbetet i städer och landskommuner, till följd av den



gemensamma hälsovårdsstadgan för alla typer av kommuner. Den övergripande 
frågan blir i vilken utsträckning som landskommunernas hälsovårdsnämnder 
kunde hålla jämna steg med städernas. Genom tillkomsten av kommunblocken 
blir dock sådana undersökningar i allmänhet tidsmässigt relativt korta. Valet av 
undersökningskommuner kan ha två utgångspunkter:

• Komparation mellan en landskommun och en stad som till följd av 
kommunblocksreformen slogs samman i slutet av 1960-talet eller början av 
1970-talet. Fördelen med detta upplägg är att bara ett stads-/kommunarkiv 
behöver besökas. Det får anses troligt att det hälsovårdsarbete som bedrevs i 
staden sedan blev normerande för hela området när kommunerna slogs 
samman.

• Jämförelse av hälsovården i en stad med hälsovården i en landskommun som 
antingen inte berördes av kommunblocksreformen eller som bara lades 
samman med en annan landskommun. Studien kan därför drivas ända fram 
till 1980- eller 1990-talen. Frågan gäller då inte minst om kvaliteten på miljö- 
och hälsoskyddet inom kommunerna hade nått en förhållandevis jämn nivå, 
oberoende av om kommunen från början hade varit stad och därmed haft 
högre krav på sig, eller om den genomgående varit landskommun.

Tolkningsramar
Med tanke på att lagstiftningen inom miljö- och hälsovårdsområdet under vissa 
perioder formellt har inneburit en stark statlig styrning av kommunerna ligger det 
nära till hands att tolka utvecklingen i tenner av relationen mellan stat och 
kommun. Begreppen centralisering och decentralisering framstår också som 
användbara. Det senare begreppet kan under vissa omständigheter bytas ut mot 
kommunalisering. En decentralisering/kommunalisering kan motiveras av flera 
olika skäl:

• Demokrativärdet, d.v.s. en ökad närhet mellan beslutsfattare och invånare. 
Dessutom kan stor hänsyn tas till de specifika lokala förhållandena på orten.

• Frihet från statlig styrning, kommunerna ges således betydande autonomi i 
förhållande till statliga regelverk och statliga myndigheter.

• Effektivitet, vilket i sin tur kan uppdelas i yttre och inre effektivitet. Den yttre 
effektiviteten avser relationen mellan de faktiska behov som finns och de 
tjänster som produceras, med särskild hänsyn till de lokala förhållandena. Det 
senare bör rimligen underlättas om ansvaret ligger på den kommunala nivån. 
Den inre effektiviteten handlar om att den offentliga tjänsteproduktionen sker 
på ett rationellt och ekonomiskt sätt, vilket åstadkoms genom en avvägning 
mellan ekonomiska, sociala och tekniska aspekter. Den inre effektiviteten 
talar inte entydigt för en kommunalisering, utan kan mycket väl vara ett 
motiv för en centraliserad modell.

Ett mer entydigt argument för centralisering är rättssäkerheten. Därmed avses en 
saklig, opartisk och över hela landet likartad tillämpning av nationella regelverk 
och väl vedertagen rättspraxis. Vidare är centralisering och statlig verksamhet



förknippad med enhetlighet, d.v.s. att verksamheten skall hålla en jämn kvalitativ 
standard över hela riket. Ett annat argument är ett större hänsynstagande till 
samhällsekonomin, med andra ord en bättre avvägning i förhållande till hela den 
offentliga ekonomin, där även olika fördelningspolitiska aspekter kan vägas 
in.3ls Argumentet om enhetlighet kan ur ett geografiskt tillgänglighetsperspektiv, 
som anknyter till föreställningen om centrum och periferi, ifrågasättas som skäl 
för centralisering. Ett statligt huvudmannaskap leder nämligen inte sällan till en 
geografisk koncentration/centralisering av verksamheten till ett fåtal platser/orter 
och ger därmed större variationer i lokal servicenivå. Ur ett nationellt och 
övergripande perspektiv blir det större enhetlighet genom att den kvarvarande 
verksamheten håller en jämn standard. Förstatligandet av polisväsendet är ett av 
de bästa exemplen på en sådan utveckling. Enhetlighet medför dock inte per 
definition en geografisk centralisering, men uppenbarligen ligger det nära till 
hands att effekten i praktiken blir sådan.

En centralisering behöver inte drivas så långt som till ett fullt förstatligande av 
kommunal verksamhet på det sätt som skedde med polisväsendet. Istället kan det 
mycket väl tillgripas en mer långtgående statlig styrning av kommunernas 
verksamhet. Införandet av 1958 års hälsovårdsstadga är ett exempel på detta. Om 
kommunernas uppgifter framförallt har karaktären av utförare/verkställare av 
statligt fastlagda uppgifter som åtföljs av ett detaljerat regelverk får kommunerna 
karaktären av statsbundna förvaltningsenheter. Om kommunerna har en hög 
grad av autonomi i förhållande till statsmakten genom att regelverken ger stora 
frihetsgrader för egna avväganden ses kommunerna istället som självständiga 
politiska samfälligheter. ’1 ’ Dessa två dimensioner kan sedan bilda fyra modeller 
beroende på hur omfattande det kommunala ansvarsområdet är: 'J>

• Självstyrande kommuner med snävt ansvar.
• Självstyrande kommuner med omfattande ansvar.
• Statsbundna kommuner med snävt ansvar.
• Statsbundna kommuner med omfattande ansvar.

Det är även tänkbart att använda Pierres modell för mätning av den kommunala 
självstyrelsen. Parametern kommunernas administrativa/ekonomiska kapacitet 
kan alltså appliceras på landskommunernas och senare de mindre kommunernas 
möjligheter att anställa egna hälsovårdsinspektörer från 1960-talet och framåt, på * 319
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grundval av att regelverket efter hand blev mer tvingande. Parametrarna legal 
status och generell kompetens täcks däremot till förhållandevis stor del in i de 
ovannämnda tolkningarna. Naturligtvis är det möjligt att använda hela Pierres 
modell som huvudsaklig tolkningsram för den lokala undersökningen. Det kan 
t.o.m. te sig något mindre komplicerat än de andra ovan relaterade modellerna, 
vilka emellertid kan ge ett större utrymme för mer omfattande och ingående 
analyser.'21

Källmaterialet
Det kommunala källmaterialet är för städerna lättåtkomligt. Däremot är det inte 
säkert att det finns kvar handlingar från de sundhetsnämnder som verkade fram 
till att 1874 års hälsovårdsstadga trädde i kraft. Från år 1875 och framåt skall det 
finnas protokoll och andra handlingar från hälsovårdsnämnderna, vilka sedan 
kvarstod som egna organ åtminstone fram till år 1991. Dock skedde år 1983 ett 
namnbyte till miljö- och hälsoskyddsnämnd. I de köpingskommuner och 
municipalsamhällen som tillämpade hälsovårdsstadgan for stad fanns det en 
särskild hälsovårdsnämnd även före år 1919. För landskommunernas del får 
hälsovårdsärendena före år 1919 eftersökas i kommunalnämndens handlingar. 
Från år 1919 kunde landskommunerna inrätta hälsovårdsnämnder, men fram till 
1952 års indelningsreform fanns det en hel del landskommuner som tillämpade 
systemet med att kommunalnämnden fungerade som hälsovårdsnämnd.

Det som kan vara något förvirrande är de fall där kommunalnämnden i 
egenskap av hälsovårdsnämnd förde separata protokoll. Dessa kommuner hade 
alltså ingen särskild nämnd, men arrangemanget med egna protokoll underlättar 
avsevärt för forskningen genom att hälsovårdsärendena inte behöver skiljas från 
kommunalnämndens övriga ärenden. Skillnaden mellan hälsovårdsnämnd och 
kommunalnämndens handlingar som hälsovårdsnämnd bör normalt framgå av 
kommunens arkivförteckning. Skillnaden skall kunna utläsas i protokollen från 
kommunalstämman eller kommunalfullmäktige vid valen av styrelser och 
nämnder, samt i protokollen från kommunalnämnden/hälsovårdsnämnden. Ur det 
senare skall det sålunda framgå om protokollen är förda vid sammanträden med 
kommunalnämnden som hälsovårdsnämnd. Vid jämförande undersökningar av 
hälsovården i landskommuner där utgångspunkten är separat hälsovårdsnämnd 
kontra kommunalnämnden som hälsovårdsnämnd skall naturligtvis de senare 
oavsett hur protokollen förts hänföras till den kategori av kommuner som inte 
hade någon särskild nämnd. Sättet att föra protokoll säger givetvis inget om 
arbetets kvalitet. Det är fullt möjligt att hälsovårdsfrågoma sköttes på ett bättre 
sätt i de fall där hälsovården inte urskildes från de övriga frågor som handlades 
av kommunalnämnden. Saken kan belysas genom en komparativ undersökning 
av tre kommuner, en med separat hälsovårdsnämnd, en där det fördes särskilda 
protokoll när kommunalnämnden diskuterade hälsovårdsärenden samt en 
kommun där frågor om hälsovården behandlades som ett av många ärenden i 
kommunalnämnden utan något särskiljande.

521 Pierre 1994 s 19f.



Summering
Hälsovården är ett kommunalt ansvarsområde där det ända fram till i början av 
1960-talet fanns skilda regelverk for olika typer av primärkommuner. Den 
differentierade lagstiftningen hade funnits redan före 1863. men blev ytterligare 
fastlagd i den hälsovårdsstadga som tillkom 1874. Kraven på hälsovårdsarbetet i 
landskommunerna var betydligt mindre långtgående än vad som gällde för 
städerna. Landskommunerna utsattes också under lång tid for återkommande 
kritik för att de i alltför många fall intog en passiv attityd i hälsovårdsfrågorna. 
Den statliga styrningen av kommunernas hälsovårdsarbete har i viss mån varierat 
över tiden, men får sägas ha varit som starkast under 1960- och 1970-talen. Det 
kan delvis ses som ett resultat av den långvariga kritiken mot hälsovårdsarbetet i 
främst landskommunerna. Under 1980- och 1990-talen fick kommunerna åter en 
större autonomi och dessutom överfördes vissa statliga ansvarsområden i fråga 
om miljöskyddet till kommunerna. Kommunerna fick alltså ett mer samlat ansvar 
både för hälsovården och miljövården. Namnet miljö- och hälsoskydd som 
infördes i början av 1980-talet var därför ganska logiskt.

Vid lokala undersökningar av miljö- och hälsoskyddet går det inte utan vidare 
att göra jämförande studier mellan städer och landskommuner under den 
tidsperiod då det fanns separata regelverk för olika slags kommuner, f första 
hand bör komparationerna göras mellan kommuner som lydde under samma 
regelverk. Jämförande studier mellan olika typer av kommuner kan bara göras 
fullt ut från början av 1960-talet. när alla primärkommuner följer samma stadga 
och då återstod bara ungefär 10 år fram till dess att en ny kommunindelning 
trädde i kraft.



14. BYGGNADSVÄSENDE 
OCH BOSTADSPOLITIK

Byggnadsväsendet består framförallt av de uppgifter som har utförts av 
kommunernas byggnadsnämnder. Det har inte minst handlat om byggnadslov 
och olika former av planer, till exempel stadsplaner och byggnadsplaner. Liksom 
i fråga om hälsovården fanns det relativt långt fram i tiden tydliga skillnader i 
regelverket mellan städer och landskommuner, med en lagstiftning betydligt mer 
detaljerad och långtgående för städerna. Orsaken var naturligtvis städernas 
mycket tätare bebyggelse. Med bostadspolitik avses kommunernas allmännyttiga 
bostadsföretag/bostadsstiftelser. Sådana företag eller stiftelser startades i regel 
långt tidigare i städerna än i landskommunerna För många av de mindre 
landskommuner som fanns fram till år 1952 hade det varit fullständigt omöjligt 
att ge sig in på sådana projekt.

Byggnadsväsende
Den första mer moderna och detaljerade lagstiftningen för byggnadsväsendet var 
byggnadsstadgan for rikets städer som tillkom år 1874. Ett viktigt syfte med den 
nya stadgan var att försöka förhindra uppkomsten av stora stadsbränder med 
betydande konsekvenser, vilka dittills inte alls varit ovanliga. Två uttryck for det 
brandskyddande syftet som samtidigt ger tydliga prov på detaljregleringen är 
bestämmelser om bredden på gatorna och det byggnadsmaterial som fick 
användas. De detaljerade kraven gjorde att nyproduktionen av fastigheter ofta 
blev ganska dyrbar, varför byggnationen inte helt sällan uppfördes utanför 
städernas gränser där bestämmelserna var mycket mindre långtgående. Denna 
utomgränsbebyggelse framkallade med tiden inte sällan ett tilltagande behov av 
att inkorporera berörda områden med den administrativa staden, vilket behandlas 
närmare i kapitel tre. Vidare fanns bestämmelser som hade till syfte att förbättra 
hälsovården, i synnerhet boendemiljön. Byggnadsstadgan skulle också gälla i 
köpingar och kunde vid behov tillämpas i tätbebyggda delar av landskommuner. 
Den sistnämnda ordningen kom senare att få namnet municipalsamhälle (år 
1900).

1 alla städer och orter där stadgan tillämpades skulle det dels finnas en särskilt 
tillsatt byggnadsnämnd, dels en byggnadsordning. Minst en av ledamöterna i 
byggnadsnämnden skulle utses av magistraten och vara en juridiskt skolad 
person. I regel var det borgmästaren som innehade uppdraget. Borgmästaren var 
chefsdomare i rådhusrätten, som vid denna tidpunkt tillhörde stadens förvaltning. 
Byggnadsnämnden skulle fungera som lokalt tillsynsorgan for efterlevnaden av 
byggnadsstadgan och byggnadsordningen. Nämnden hade därmed ett viktigt 
inflytande över det lokala samhällsbyggandet under en tidsepok då många städer



expanderade betydligt. Nämnden hade också möjlighet att anställa sakkunniga 
biträden. Byggnadsordningen gav kompletterande regler till byggnadsstadgan. 
Byggnadsordningen skulle antas av stadsfullmäktige eller allmän rådstuga i de 
städer som saknade stadsfullmäktige. Den skulle även godkännas av konungens 
befallningshavande (länsstyrelsen), och utgör därmed ytterligare ett exempel på 
den underställningsskyldighet som förekom i olika kommunala verksamheter. 
Stadsplaner, som behandlade bestämmelser om stadens markanvändning, måste 
t.o.m. godkännas av Kungl. Maj:t.'““

År 1907 fick Sverige sin första stadsplanelag och därmed i större utsträckning 
än tidigare regler av privaträttslig karaktär. Om staden var i behov av ytterligare 
mark tilläts expropriation, d.v.s. tvångsmässig inlösen av mark, men naturligtvis 
skulle det utgå ersättning till markägaren. De kostnader som kunde uppstå skulle 
delas mellan staden och berörda markägare.1“ '

En ny byggnadsstadga och en ny stadsplanelag tillkom år 1931. Utifrån ett 
strikt lagtekniskt perspektiv var byggnadsstadgan underställd stadsplanelagen. 
Liksom i stadgan från år 1874 fanns det till stor del skilda regelverk for olika 
typer av primärkommuner, där den största delen av reglerna bara gällde i städer, 
köpingar och vissa municipalsamhällen, d.v.s. områden där det fanns en samlad 
bebyggelse. Dock fanns det till skillnad från tidigare också bestämmelser som 
gällde för hela landet, inklusive landskommuner utan tätortsbildningar. På 
landsbygden kunde det nu upprättas byggnadsplaner, utomplansbestämmelser 
och byggnadsordningar. Länsstyrelserna skulle då överta huvudansvaret från 
kommunerna. Om byggnadsplan eller utomplansbestämmelser fastställts skulle 
det inrättas en byggnadsnämnd för aktuella områden. En av ledamöterna i 
nämnden skulle utses av länsstyrelsen och de övriga av fullmäktige. Nämnderna 
borde om möjligt biträdas av en sakkunnig person, som särskilt godkänts av 
länsstyrelsen. Reglerna om byggnadsnämnd och byggnadsordning i städerna 
behölls på samma sätt som i den tidigare stadgan. Byggnadsnämndens ansvar 
fanns reglerat i:

• Byggnadsstadgan.
• Stadsplanelagen.
• Den lokala byggnadsordningen

En av ledamöterna i nämnden skulle precis som tidigare utses av magistraten, 
medan de övriga valdes av fullmäktige i staden. Det fanns även krav på att en

322 SFS 1874:25, Svensson I962as95, Svensson 1962c s 195f, Bokholm 1995 s 84ff, Sheiban 2002 
och Forsell 2003 s 161 ff. En mer allmän planeringgshistorisk beskrivning görs av Thomas Mall 
1991 s 13-28.

32' Schalling 1944 s 75, Svensson 1962c s 196 och Bokholm 1995 s 87 och 242ff.



stadsarkitekt skulle vara närvarande på nämndens möten. Stadsplanerna skulle 
omfatta all mark inom den planlagda delen av staden. För områden utanför 
stadsplanen som i framtiden kunde tänkas komma till användning skulle det 
upprättas en stomplan. Planfrågan behandlades mer utförligt i byggnadsstadgan 
än tidigare.124

Nästa förändring kom genom 1947 års byggnadslag och byggnadsstadga. Den 
tidigare stadsplanelagen ersattes därmed av byggnadslagen. I det nya regelverket 
utvidgades bestämmelserna för landsbygden. Utvecklingen i riktning mot mindre 
skillnader mellan stad och land tog nu ytterligare ett steg på vägen mot full 
harmonisering. Bestämmelserna för städerna skulle tillämpas i köpingarna och i 
vissa municipalsamhällen. I princip skulle samtliga primärkommuner inrätta en 
byggnadsnämnd, men landskommunerna behövde inte ha någon särskild nämnd. 
Städer, köpingskommuner och de municipalsamhällen där bestämmelserna för 
stad tillämpades skulle däremot som tidigare ha en särskild nämnd, liksom de 
landskommuner som hade antagit byggnadsplan eller utomplansbestämmelser. 1 
sådana landskommuner var det även möjligt att ha mer än en byggnadsnämnd. 
Nämnderna kunde då exempelvis ansvara for var sitt geografiskt område med 
byggnadsplan eller utomplansbestämmelser.

Planeringen kunde nu omfatta fler nivåer än tidigare. Plan som avsåg en 
samordnad planering för flera olika kommuner benämndes regionplan. De 
övergripande grunderna för markanvändningen i en kommun skulle ha namnet 
generalplan. Regionplan och generalplan skulle antas av fullmäktige och kunde 
på kommunens begäran även underställas regeringens godkännande. Mer 
detaljerade bestämmelser för ett begränsat område benämndes liksom tidigare 
stadsplan. Det som var nytt var att stadsplaner nu kunde antas för tätorter i 
landskommuner. Stadsplanerna skulle liksom tidigare godkännas av regeringen. 
För tätorter på landsbygden kunde dock stadsplan ersättas av byggnadsplan om 
det inte fanns något uttalat behov av stadsplan. Även landskommuner som 
saknade riktig tätbebyggelse, men där sådan kunde tänkas komma till stånd inom 
ganska snar framtid, skulle upprätta byggnadsplan. Länsstyrelsen skulle fortsatt 
medverka vid upprättandet av byggnadsplaner.1’1

Förändringar av regelverket för byggnadsväsendet återkom relativt ofta under 
den expansiva efterkrigstiden, då urbaniseringsgraden tilltog i snabb takt. 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 därför till en förenkling och viss decentralisering av 
beslutsfattandet från statliga organ till kommunerna, främst landskommunerna. 
Det infördes krav på att landets samtliga kommuner skulle ha en separat tillsatt 
byggnadsnämnd. Några särskilda bestämmelser om självskrivna ledamöter fanns 
inte kvar, utan kommunerna hade fria händer att välja vilka ledamöter som de 
önskade. Tidigare tilläts inte nämnderna ha fler än fem ledamöter. Nu fanns det * 125

224 SFS 1931:364, Wannfors 1962 s 411 ff och Bokholm 1995 s 247ff.
125 SFS 1947:385, SFS 1947:390, SOU 1961:9 s 104 och Wannfors 1962 s 412f.



ingen sådan övre gräns, medan det däremot inte fick vara tärre än fem ledamöter 
i nämnden.

Avsikten var att nämnderna skulle utöka sitt samarbete med andra kommunala 
organ och även i större utsträckning fungera som serviceorgan till allmänheten. 1 
kommuner där det förekom omfattande byggnadsverksamhet eller bebyggelse av 
speciell karaktär skulle nämnderna om möjligt ha tillgång till sakkunnig personal 
i form av stadsarkitekt och byggnadsinspektör. Kommuner som hade sådan 
personal kunde ges tillstånd att ta över viss beslutanderätt från länsstyrelsen. För 
landskommunerna medförde nyordningen att ansvaret för bebyggelseplaneringen 
blev nu mer heltäckande. Landskommunerna hade till följd av den tilltagande 
urbaniseringen, vilken ledde till betydligt fler tätortsbildningar på den svenska 
landsbygden, varit tvungna att i större utsträckning prioritera planeringsfrågorna. 
De statliga organens, framförallt länsstyrelsernas, inflytande över kommunerna 
blev hädanefter i stort sett detsamma oberoende av vilken typ av primärkommun 
det handlade om. Byggnadslov på landsbygden skulle i alla lägen sökas hos 
byggnadsnämnden. Landskommunerna fick hädanefter också möjlighet att göra 
vitesförelägganden.’"6

En genomgripande förändring av plan- och byggnadsväsendet genomfördes år 
1987 då byggnadslagen och byggnadsstadgan ersattes av en ny plan- och 
bygglag. Lagens tillämpningsområden kan i mycket övergripande termer sägas 
handla om:

• Planläggning av mark och vatten.
• Byggande.

En avsikt med lagstiftningen var att åstadkomma en ytterligare decentralisering 
av beslutsfattandet från statliga organ till kommunerna. Planärenden behövde 
inte längre underställas statliga myndigheter och prövning skulle i princip bara 
ske i samband med överklaganden av kommunala beslut. Vid överklaganden var 
länsstyrelsen första instans. Vidare var syftet att försöka åstadkomma en 
förenkling av regelverket. Detta till trots är lagen inte helt okomplicerad att sätta 
sig in i. Kravet på att alla kommuner skulle ha en särskild byggnadsnämnd 
kvarstod. Till byggnadsnämnderna skulle kompetent personal knytas i tillräcklig 
omfattning. Minst en av experterna skulle ha arkitektutbildning. Denna person 
behövde dock i praktiken inte vara heltidsanställd av kommunen, utan kunde 
antingen delas med en eller flera andra kommuner eller engageras som konsult. 
Den statliga tillsynen över kommunernas verksamhet skulle utövas av 
länsstyrelsen och planverket, vilket senare uppgick i det nybildade boverket, där 
bl.a. den tidigare bostadsstyrelsen även ingick.

SFS 1959:611. SFS 1959:612, SOU 1961:9 s 105ff, Wannfors 1962 s 4l3t'foch Klingberg 1980.



Namnet på de olika plantypema hade nu delvis förändrats. Planer som var 
gemensamma för minst två kommuner skulle fortfarande benämnas regionplan. 
Detta instrument hade dock i praktiken kommit till mindre användning under 
1970- och 1980-talen, bl.a. genom att kommunerna blivit avsevärt större både till 
ytan och folkmängden som en följd av kommunblocksreformen. Generalplanerna 
skulle nu kallas översiktsplan och omfatta hela kommunens yta. Översiktsplanen 
var emellertid inte rättsligt bindande varken för myndigheter eller enskilda. 
Stadsplan och byggnadsplan skulle fortsättningsvis ges namnet detaljplan, och 
endast avse en mer begränsad del av kommunen. Detaljplanerna skulle vara 
rättsligt bindande och upprättas efter samråd med berörda personer och företag. 
För att underlätta genomförandet av detaljplanerna fanns det möjlighet att anta 
fastighetsplaner, som tidigare hade motsvarats av tomtindelningar. För områden 
som inte omfattades av någon detaljplan kunde nu områdesbestämmelser antas. 
Byggnadsnämndens myndighetsutövning omfattade nu tre huvudtyper av lov: 
bygglov, rivningslov och marklov. Den kommunala byggnadsnämnden hade 
liksom tidigare möjlighet att utfärda förelägganden och förbud, vilka även kunde 
förenas med vite.327 328

Genom den nya kommunallagens tillkomst år 1991 avskaffades kravet på 
särskild byggnadsnämnd. Efter hand under 1990-talet och början av 2000-talet 
slog därför alltfler kommuner samman sin byggnadsnämnd med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden till en miljö- och byggnadsnämnd, även om andra namn 
förekom såsom bygg- och miljönämnd och samhällsbyggnadsnämnd. I vissa fall 
ingick dessutom räddningsnämnderna och i ett mer begränsat antal fall förekom 
sammanläggningar av byggnadsnämnden och räddningsnämnden till något som 
kunde benämnas bygg- och räddningsnämnd eller endast byggnadsnämnd.'"3

Utvecklingen av lagstiftningen för det kommunala byggnadsväsendet kan 
summeras i tabellen nedan.

Tabell 9: Förändringar av lagstiftningen för byggnadsväsendet

År Regelverk
1874 Byggnadsstadga för rikets städer.
1907 Stadsplanelag.
1931 Byggnadsstadga och stadsplanelag.
1947 Byggnadslag och byggnadsstadga.
1959 Byggnadslag och byggnadsstadga.
1987 Plan och bygglag.

Källa: Wannfors 1962 s 41 1-17 och SFS 1987:10.

327 SFS 1987:10, SOU 1979:65, SOU 1979:66, SOU 1982:9, Strömberg, Håkan 1989 s 75fF och 
Petersson 1994 s 70ff.

328 SFS 1991:900, Petersson 1994s 134ffoch Sveriges kommunkalender 1992- 2003.



Förslag till forskning
Lokala undersökningar av byggnadsväsendet kan i städerna startas år 1875 då 
den nya byggnadsstadgan trädde i kraft. Samma sak gäller för köpingar och 
municipalsamhällen som tillämpade samma stadga. I dessa fall skulle det finnas 
separat byggnadsnämnd. I landskommunerna var det ovanligt att frågor om 
byggnadsväsendet kom upp på dagordningen före början av 1930-talet. När det 
gäller städerna är det inte minst fyra problemställningar som kan vara av värde 
att undersöka närmare:

• Förhållandet mellan den kommunala byggnadsnämnden och de olika statliga 
myndigheterna, främst länsstyrelsen och regeringen. Frågan är inte minst i 
vilken utsträckning de statliga organen inte godtog de förslag städerna hade 
lämnat och på vilka grunder det i så fall skedde.

• Arbetet inom byggnadsnämnden, där delar av nämnden var juridiskt skolad 
och utsågs av magistraten, medan de övriga ledamöterna var lekmän och 
valdes av fullmäktige eller allmän rådstuga. Frågan är om det ofta uppstod 
motsättningar inom nämnden, där det är tänkbart att juristerna intog en 
legalistisk syn på frågorna, medan lekmännen i större utsträckning gjorde 
pragmatiska överväganden. Från början av 1900-talet, senast från år 1919, är 
det också tänkbart att den tilltagande partipolitiseringen i städerna ledde till 
motsättningar.

• Samarbetet mellan byggnadsnämndens ledamöter och den biträdespersonal 
som efterhand tillkom, inte minst i form av en stadsarkitekt. Frågan är om 
byggnadsnämndernas arbete då alltmer dikterades av stadsarkitekten eller om 
ledamöterna verkligen gjorde egna självständiga bedömningar och tolkningar 
i egenskap av lekmän.

• Kontakterna mellan nämnden och de personer och företag som sökte tillstånd 
eller motsvarande.

Med undantag för juristernas roll i byggnadsnämnden, vilken slutligen bortföll år 
1960, kan alla fyra inriktningarna studeras fram till kommunblocksreformens 
genomförande i skiftet mellan 1960- och 1970-talen, då den nuvarande svenska 
kommunstrukturen tog form.

I landskommunerna kom arbetet med frågor kring byggnadsväsendet i gång 
mycket senare än i städerna. Många landskommuner saknade fram till år 1952 
byggnadsnämnder. Från början av 1930-talet finns emellertid förhållandevis ofta 
byggnadsnämnder i landskommuner med tätortsbildningar. Då dessa nämnder 
skulle ha ett relativt nära samarbete med länsstyrelserna kan det vara lämpligt att 
särskilt fokusera lokala undersökningar på relationen mellan stat och kommun. 
Även politiska motsättningar inom nämnden och kontakterna med allmänhet och 
företag är tänkbara som utgångspunkter vid undersökningar av förhållandena i 
landskommunerna.



Komparativa studier bör för tidsperioden fram till år 1960 i princip ske mellan 
kommuner som lydde under samma regelverk. Städer bör alltså jämföras med 
andra städer eller köpingar och municipalsamhällen, medan landskommuner 
skall jämföras med andra landskommuner. Från och med 1960 kan det däremot 
vara motiverat att göra komparativa studier mellan städer och landskommuner. 
En infallsvinkel är då hur eventuella skillnader i tillgång på utbildad personal 
påverkade arbetet och standarden på verksamheten. Frågan kan också relateras 
till relationen mellan stat och kommun genom att en något bristfällig bemanning 
kanske oftare ledde till fler beslut som inte var helt underbyggda och därför inte 
godkändes av de statliga myndigheterna eller vid överklaganden. Sådana studier 
kan också göras efter kommunblocksreformens slutförande i skiftet mellan 1960- 
och 1970-talen och då avse jämförelser mellan större kommuner som tidigare 
hade varit städer och betydligt mindre kommuner.

Tolkningsramar
Tolkningsramarna för byggnadsväsendet kan ha två huvudsakliga inriktningar:

• Moderniserings- och urbaniseringsprocessen.
• Relationen mellan staten och kommunerna.

I det första fallet finns det ett samband mellan urbaniseringsprocessen, särskilt 
framväxten av fler tätorter på landsbygden och utvecklingen av lagstiftningen. 
Lagstiftningen skärptes till exempel successivt för landskommunerna och det 
resulterade i en full harmonisering av regelverken mellan stad och land. Denna 
tolkningsram inriktas framförallt på de olika stegen i urbaniseringsprocessen. 
Ökningen av urbaniseringsgraden var emellertid inte linjär.,2<l

Förhållandet mellan stat och kommun kan analyseras med hjälp av flera olika 
modeller. En i det här fallet ganska lämplig modell är den som har lanserats av 
statsvetaren Jon Pierre. I denna ingår fyra olika parametrar, legal status, generell 
kompetens, administrativ och ekonomisk kapacitet samt politisk kapacitet.™ 
Framförallt de tre sistnämnda parametrarna bör kunna vara användbara för att 
analysera kommunernas roll i byggnadsväsendet. Den generella kompetensen 
kan komma till användning vid studier av ärenden som kommunerna inte hade 
föll beslutanderätt över, utan krävde ett statligt godkännande. Den administrativa 
och ekonomiska kapaciteten kan vara relevant vid undersökningar av tillgången 
på utbildad personal för byggnadsväsendet och möjligheten att med kommunala 
medel förverkliga olika former av planer. Den politiska kapaciteten anknyter 
egentligen till samma sak, då beslut inom plan- och byggnadsväsendet i vissa fall 329 330

329 Nilsson 1989 s 13-28.
330 Pierre 1994 s 19f.



kan ha stor betydelse for kommunens framtida utveckling. Det kan handla om 
etablering av nya foretag och uppförandet av bostadsområden, vilka kan främja 
inflyttningen.

Källmaterialet
Källmaterialet for undersökningar av plan- och byggnadsväsendet är inte särskilt 
komplicerat. I städerna skall det ha funnits en särskild byggnadsnämnd frän år 
1875 fram till år 1991. Nämndprotokollen bör dessutom i regel innehålla ett stort 
antal bilagor i form av bygglovshandlingar, planer och liknande. Även köpingar 
och municipalsamhällen hade i regel separata byggnadsnämnder, men många av 
dessa tillkom emellertid först efter år 1875. I landskommuner som inte hade 
municipalsamhällen, men med en viss tätortsbebyggelse. var det däremot inte 
särskilt vanligt med separata byggnadsnämnder förrän i början av 1930-talet. 
Landskommuner helt utan tätorter behövde inte ha någon organisation alls för 
byggnadsväsendet före 1947. Därefter skulle det finnas en byggnadsnämnd, men 
det fanns ingen skyldighet att utse något särskilt organ. Många landskommuner 
inrättade därför inte någon byggnadsnämnd före 1952 års indelningsreform. 
Lokala undersökningar av landskommuner fram till år 1952 kräver en kontroll av 
om kommunen överhuvudtaget hade någon byggnadsnämnd. Efter år 1952 fanns 
i det stora flertalet kommuner en särskild byggnadsnämnd, men på vissa platser 
dröjde det fram till år 1960. Före år 1960 kunde det också mycket väl hända att 
landskommunerna hade mer än en byggnadsnämnd, vilket måste kontrolleras i 
arkivförteckning och/eller protokoll.

För perioden 1960-1991 skall alla kommuner ha haft en separat nämnd, med 
undantag för de sista åren före 1991 då frikommunförsöket gjorde att ett litet 
antal kommuner fick dispens från bestämmelserna. Enhetligheten under I960-, 
1970- och 1980-talen är naturligtvis en klar fördel ur stads-/kommunhistorisk 
forskningssypunkt. Efter år 1991 har det ofta skett sammanslagningar med miljö- 
och hälsoskyddsnämnderna.

Bostadspolitik
Den kommunala bostadspolitiken kan ha ett ganska brett register. Här skall 
emellertid endast en relativt kort översikt över de kommunala bostadsföretagen/ 
bostadsstiftelsema göras. Utöver bolag och stiftelser har det också förekommit 
produktion av bostäder direkt i kommunal förvaltningsform och i bolag som har 
ägts gemensamt med bostadskooperationen, där HSB och Riksbyggen har varit 
de viktigaste aktörerna. Systemet med bostadsproduktion i direkt kommunal 
förvaltningsform har emellertid varit relativt ovanlig.

De kommunala initiativen var fram till första världskriget i allmänhet mycket 
blygsamma. Vid tiden för törsta världskriget började dock vissa av de större och 
medelstora städerna engagera sig i frågan till följd av de svårigheter som uppstått 
på bostadsmarknaden under krigsåren. Det var dock först under senare delen av 
mellankrigstiden som de kommunala bolagen/stiftelsema började expandera och 
den stora utbyggnaden dröjde till årtiondena efter andra världskriget. Strax efter



kriget togs ett beslut i riksdagen som lade fast de principiella riktlinjerna för 
statens respektive kommunernas uppgifter i fråga om bostadsproduktionen. Vid 
krigsslutet stod de kommunala bolagen bara för ungefär en tiondel av den totala 
nyproduktionen av lägenheter.

I skiftet mellan 1940- och 1950-talen hade andelen kommunalt producerade 
bostäder stigit betydligt och låg på cirka 40 procent av lägenhetsproduktionen. 
På 1950-talet byggdes årligen omkring 20 000 lägenheter av de kommunala 
företagen. I absoluta tal var dock utbyggnaden som störst under 1960-talet och 
början av 1970-talet, under det så kallade miljonprogrammet. Denna utbyggnad 
hade främst sin grund i stor bostadsbrist i tätorterna, vilken hade uppstått till 
följd av urbaniseringsprocessen. Under 1970-talet skedde istället en stor ökning 
av nyproduktionen av enfamiljshus (villor), vilket ledde till ett avsevärt mindre 
behov av att bygga nya lägenheter.

Efter krigsslutet tilltog också andelen lägenheter som producerades av de 
bostadskooperativa företagen HSB och Riksbyggen. De privata bostadsbolagens 
del av den samlade produktionen blev därmed förhållandevis låg. En bidragande 
orsak till denna utveckling var att de kommunala och kooperativa företagen fick 
förmånligare statliga lån än de privata företagen. De kommunala företagen var 
allra mest gynnade. Utvecklingen hade sålunda sin grund i en tydlig strategi från 
statsmaktens sida.

De kommunala bostadsföretagen har också bildat en riksorganisation (SABO) 
för samordnings- och förhandlingsfrågor. I slutet av 1970-talet var 242 företag 
medlemmar i organisationen, vilket utgjorde ungefär 90 procent av samtliga 
allmännyttiga bostadsföretag i landet. Det finns dock kommuner som helt saknat 
kommunala bostadsföretag, även om de har varit mycket få och främst utgjorts 
av mindre glesbygdskommuner. De allmännyttiga bostadsföretagen växte först 
fram i kommuner med högre folkmängd och en hög andel personer bosatta i 
tätorter. Kommuner med tydlig socialistisk majoritet har i genomsnitt haft en 
betydligt högre andel lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag än kommuner i 
allmänhet.331

Förslag till forskning
Lokala undersökningar av bostadspolitiken kan framförallt riktas in på frågan när 
de kommunala bostadsföretagen startade och i vilken takt som de byggde ut sitt 
lägenhetsbestånd. På basis av de ovan berörda uppgifterna kan jämförande 
studier vara av intresse för att lokalt verifiera den generella bilden. En lämplig 
utgångspunkt kan vara en komparativ studie mellan en stad där de socialistiska 
partierna hade en klar majoritet i stadsfullmäktige och en större landskommun 
med inte alltför hög tätortsgrad och borgerlig majoritet i kommunalfullmäktige.

331 SOU 1961:9 s 107ff, Johansson 1962 s 533ff, 552ffoch 590ff, Strömberg 1984 s 27ff, Strömberg, 
Thord 1989 s 145-169, Jacobsson 1991 s 116ff, Petersson 1994 s 142f, Sveriges kommuner 
1995-1996, Sheiban 2002 och Forsell 2003 s 292ff.



Historikern Thord Strömberg liar gjort en jämförande studie av tre större städer, 
nämligen Örebro, Karlstad och Norrköping."2 Undersökningar av städer kan 
därför alltså gärna inriktas pä något mindre städer. Antagligen är behovet av 
undersökningar störst i fråga om landskommunerna.

Undersökningsperioden behöver emellertid knappast börja före år 1945. Ett 
alternativ är att börja år 1945 och välja en landskommun som inte berördes av 
1952 års sammanläggningsreform. Ett annat alternativ är att sätta startpunkten 
till år 1952. Studien bör helst passera tidpunkten för det lokala genomförandet av 
kommunblocksreformen, oberoende av vilken status som landskommunen fick 
efter denna indelningsreforms genomförande.

I de fall landskommunen lades samman med exempelvis en stad kan två 
främst aspekter uppmärksammas. För det första, om landskommunen saknade 
bostadsföretag, är det av intresse om den nya kommunens bostadsföretag började 
bygga lägenheter i denna inkorporerade del av kommunen. För det andra, om 
landskommunen hade haft ett eget kommunalt bostadsföretag blir frågan om 
företaget bestod som egen enhet efter sammanläggningen eller om det slogs 
samman med övriga kommunala bostadsföretag i den nya kommunen till ett 
gemensamt bolag.

När det gäller bildandet av kommunala bostadsföretag är det också av intresse 
att undersöka om de tillkom under full politisk konsensus eller om de exempelvis 
drevs igenom av en socialistisk majoritet i fullmäktige, mot de borgerliga 
partiernas vilja. Vidare är det tänkbart att de socialdemokratiska politikerna gick 
i spetsen för olika bostadspolitiska initiativ, till exempel genom en motion i 
fullmäktige, också i kommuner med borgerlig majoritet, och där majoriteten 
ställde sig bakom de socialdemokratiska intentionerna.

Tolkningsramar
Tillkomsten av kommunala bostadsföretag kan ses som ett medel i den svenska 
välfärdspolitiken, där den offentliga sektorn skulle ta ett betydligt större ansvar 
för medborgarnas sociala behov. Boendet var ett sådant grundläggande behov, 
varför välfärdsteoretiska aspekter kan anläggas. Det handlar särskilt om fyra 
modeller for att förklara välfärdssamhällens uppkomst:

• Upplysningsteorin. Enligt denna teori genomförs olika välfärdsreformer som 
ett resultat av påtryckningar från en informerad, bekymrad och inflytelserik 
opinion.

• Nödvändighetsteorin. Denna hävdar att den sociala situationen i form av 
fattigdom och arbetslöshet helt enkelt tvingar fram sociala reformer for att 
undvika risken för samhällsomstörtande aktiviteter av närmast revolutionärt 
slag.

,n Strömberg 1984. 
m Jacobson 1991 s40f.



• Handlingsteorin. Här betonas att särskilda åtgärder genomförs efter debatter, 
kampanjer och strider mellan olika sociala grupperingar i samhället. Utfallet 
kan vara resultatet av ett samspel mellan aktörer och befintliga strukturer i 
samhället.

• Maktteorin. En grupp genomför de reformer resultat som den kan tvinga fram 
eller som den lyckas övertyga andra grupper att gå med på.

Källmaterialet
Källmaterialet till de kommunala bostadsföretagens historia består framförallt av 
två delar. För det första protokoll och andra handlingar från fullmäktige i 
kommunen. Det är främst av intresse i samband med företagens bildande. För det 
andra, protokoll och annat material från främst företagens bolagens/stiftelsemas, 
styrelser. Det är inte helt säkert att dessa handlingar förvaras i de kommunala 
arkiven, de kan också finnas kvar på respektive bolag/stiftelser. Även äldre 
material från bolag/stiftelser som har slagits samman med det nu existerande 
företaget kan i vissa fall vara placerat i bolagets arkiv. Allt materialet bör dock 
först eftersökas i stads-/kommunarkivet.

Summering
Byggnadsväsendet är ett kommunalt verksamhetsområde som varit föremål för 
en detaljerad lagstiftning. Under lång tid ända fram till i början av 1960-talet var 
kraven på städer, köpingar och municipalsamhällen långt mycket större än på 
landskommunerna. Här finns sålunda betydande likheter med situationen inom 
hälsovårdens område. Hannoniseringen av lagstiftningen kan ses som en följd av 
urbaniseringen, samtidigt som landskommunerna till följd av sammanslagningar 
blev så pass resursstarka att de kunde bära upp ett mer kvalificerat regelverk. 
Frånvaron av mer omfattande lagstiftning på landsbygden ända fram till mitten 
av 1900-talet innebär att lokala undersökningar av landskommuner inte kan föras 
så långt tillbaka i tiden, svårligen längre tillbaka än till början av 1930-talet. 1 
vissa fall fanns inget egentligt byggnadsväsende på landsbygden förrän den nya 
kommunala indelningen trädde i kraft år 1952. Ändå får det anses vara särskilt 
motiverat att just undersöka byggnadsväsendets utveckling på landsbygden, då 
utvecklingen i städerna i betydligt större omfattning har varit föremål för viss 
vetenskaplig forskning i olika stadshi stori ska publikationer. Om syftet är att göra 
breda lokala undersökningar av byggnadsväsendet är det emellertid antagligen 
lämpligare att studera städer eller större tätorter.

Bostadspolitiken har egentligen ett bredare register än den fokusering på de 
kommunala bostadsföretagen som här skett. Framväxten av sådana företag har 
framförallt ägt rum under årtiondena efter andra världskriget, bortsett från de 
större städerna där processen inleddes så tidigt som under mellankrigstiden. Att 
processen inleddes i de större städerna far anses vara logiskt med tanke på deras 
större behov av nya bostäder till följd av befolkningstillväxten. Städerna hade 
dessutom större ekonomiska resurser för satsningar. Undersökningsperioderna 
får anpassas utifrån dessa omständigheter. Studierna av källmaterialet blir här lite



annorlunda dâ verksamheten nästan regelmässigt har bedrivits i bolags- eller 
stiftelseform och inte i kommunal forvaltningsform. Det finns en risk for att 
materialet inte förvaras i de kommunala arkiven och att det inte är särskilt 
omfattande. Gallringen kan ha varit hårdare, då offentlighetsprincipen inte gällde 
i kommunala foretag och stiftelser.



15. BRANDFÖRSVAR OCH 
TOTALFÖRSVAR

Brandförsvaret, sedermera räddningstjänsten, har under ganska långt tid varit ett 
kommunalt ansvarsområde i städerna, men har samtidigt omgärdats av ett 
detaljerat regelverk där staten ställt krav på verksamhetens standard. Precis på 
samma sätt som inom hälsovården och byggnadsväsendet har brandförsvaret 
varit olika utformat i stad på land ganska långt fram i tiden. Fram till 1940-talet 
fanns det till exempel inget krav på att landskommuner utan administrativa 
tätorter skulle ordna något eget brandförsvar. De kommunala uppgifterna inom 
totalförsvaret växte fram främst under andra världskriget. En viktig del har varit 
civilförsvaret, där ansvaret under lång tid delades mellan stat och kommun. 
Genom civilförsvarets karaktär av undsättnings- och räddningstjänstverksamhet 
har det funnits en koppling till kommunernas brandförsvar. Sambandet har inte 
minst varit personellt, då den kommunalt anställda brandpersonalen i händelse av 
krig haft viktiga befattningar inom det civila försvaret. Andra kommunala 
uppgifter med anknytning till totalförsvaret har varit kristidsförvaltning och 
medverkan vid uttagning av hästar och traktorer för försvarets behov.

Brandförsvar och räddningstjänst
I de gamla stadslagarna fanns bestämmelser om organiseringen av städernas 
brandförsvar. Där föreskrevs bl.a. att stads-/brandvakterna under främst nattetid 
skulle hålla ett vakande öga till skydd mot bränder. Vid tiden för 1862 års 
reformering av kommunväsendet fanns inget regelverk som särskilt berörde 
organiseringen av brandskyddet, f en del städer hade det utöver de allmänna 
brandkårerna bildats så kallade elitbrandkårer, med andra ord en mer organiserad 
brandstyrka.

År 1874 tillkom en brandstadga för rikets städer. Denna utfärdades samtidigt 
med byggnadsstadgan för rikets städer. Brandstadgan skulle tillämpas i:

• Städer.
• Köpingar.
• Tätortsbildningar på landsbygden (municipalsamhällen) där det 

fanns särskilda skäl för detta.



De övriga landskommunerna berördes inte alls av stadgan. Brandförsvaret hade 
därmed blivit en kommunal angelägenhet i landets administrativa tätorter. Enligt 
stadgan skulle det alltid finnas en brandordning, där brandförsvarets organisation 
fastlades. I den mån det fanns äldre brandordningar skulle dessa ersättas av nya 
som var anpassade till den nya brandstadgan. Brandordningen måste alltid antas 
av stadsfullmäktige eller allmän rådstuga, för att sedan fastställas av konungens 
befallningshavande (länsstyrelsen). Staten skulle alltså godkänna organisationen. 
Brandstadgan reglerade också bl.a. redskap for brandsläckning, brandsyn och 
sotningsväsende. Under 1870-talet började också landets största städer att starta 
brandkårer med heltidsanställd personal, vilka benämndes yrkesbrandkårer. Den 
första tillkom i Göteborg år 1872. I allmänhet organiserades dessa efter militär 
förebild. Under slutet av 1800-talet tillämpade vissa städer ett system med 
kombinerad brand- och poliskår, vilket var möjligt eftersom polisväsendet vid 
denna tidpunkt fortfarande var en kommunal angelägenhet. 1 övriga större och 
medelstora städer fanns det borgarbrandkårer med deltidsanställd personal, vilka 
alltså i praktiken var detsamma som elitbrandkårema. "4

Från år 1913 fick även landskommunerna rätt att anta brandordningar, men 
det utnyttjades relativt sällan. 1 början av 1900-talet startades i begränsad skala 
frivilliga brandkårer utanför de administrativa tätorterna. I städerna hade det 
också skett en organisatorisk förändring genom tillkomsten av särskilda politiska 
organ för förvaltningen av brandväsendet, benämnda brandstyrelser. År 1914 
stiftades en lag om släckning av skogsbrand, men kraven på landskommunerna 
blev i praktiken ringa. Organisationen byggde på att hela den arbetsföra manliga 
befolkningen skulle vara skyldig att deltaga vid släckning av skogsbränder.

En ny nationell brandstadga antogs år 1923, som till skillnad från 1874 års 
stadga inte bara avsåg städer och andra administrativa tätorter. Den nya stadgan 
innehöll en avdelning för städer, köpingar och de municipalsamhällen, där de 
mer långtgående reglerna skulle gälla, samt en avdelning för landsbygden, alltså 
landskommunerna. Liksom i det äldre regelverket skulle städer, köpingar och 
municipalsamhällen ha en brandordning som var antagen av kommunens högsta 
beslutande organ och fastställd av länsstyrelsen. Det fanns också skyldighet att 
ha en brandstyrka, antingen i form av en yrkesbrandkår med heltidspersonal eller 
en borgarbrandkår med deltidspersonal. Därutöver skulle det normalt firmas en 
allmän brandkår. För den mer operativa ledningen av brandstyrkan svarade en 
brandchef och en vice brandchef. Den övergripande ledningen av brandförsvaret 
kunde utövas antingen av en särskilt tillsatt brandstyrelse eller av en annan 
kommunal styrelse eller nämnd. Om det inte valdes någon särskild brandstyrelse 
låg det nära till hands att kommunens styrelse (drätselkammaren i stad respektive 
kommunalnämnden i köping) ansvarade för brandförsvaret. Vidare fanns även 
denna gång regler om brandredskap, brandsyn, och sotning. Det började nu bli 
vanligare med brandbilar, vilket klart förkortade utryckningstidema i förhållande 
til! vad som hade gällt under epoken med hästdragna vagnar. Brandsynen skulle 
nu förrättas av en särskild nämnd, där bl.a. brandchefen eller annat brandbefäl,

”4 SFS 1874:26, Waldén 1951 s 9-54, Englund 1962 s !55ff, Brandsjö 1986 s 36ff och 50ff, Ny
ström 1997 s 39-48, 55ff och 77ff samt Larsson 1998 s 16-29.



skorstensfej aren och en byggsakkunnig person, utsedd av byggnadsnämnden, 
ingick. I de större städerna, där det fanns yrkesbrandkårer med mer kvalificerade 
befal, var det tillåtet att brandsynen bara utfördes av ett högre brandbefäl.

Länsstyrelsen hade möjlighet att tvinga landskommunerna att organisera ett 
brandförsvar, om det fanns speciellt brandfarlig bebyggelse inom kommunen. 
Berörda kommuner hade också möjlighet att ta sådana initiativ. I denna situation 
skulle kommunen anta en brandordning, och få den godkänd av länsstyrelsen. 
Det var dock mycket sällsynt att länsstyrelserna tog några initiativ i den 
riktningen och kommunerna var inte heller särskilt aktiva. Brandförsvaret på 
landsbygden var i många fall i det närmaste obefintligt. Först under 1930-talet 
började frivilliga brandkårer bildas i större skala. Vid bränder på landsbygden 
fick befolkningen lita på improviserade insatser. När större bränder inträffade 
kunde det bli aktuellt att tillkalla brandkårer från städer eller andra tätorter.

Den statliga tillsynen över brandväsendet skulle utövas av länsstyrelserna. Om 
inte kommunerna efterföljde de beslut som länsstyrelsen hade utfärdat kunde 
frågan överlämnas till regeringen. Däremot fanns det ännu ingen central statlig 
myndighet som hade det övergripande tillsynsansvaret över brandväsendet i 
landet. Frågan hade varit aktuell vid den utredning som föregick brandstadgan, 
men utan något resultat. År 1937 ändrades lagen om släckning av skogsbrand. 
Nu skulle det göras en indelning i brandrotar (distrikt) vid organiseringen av 
skogsbrandförsvaret. 35

Den dittills principiellt viktigaste förändringen på brandförsvarets område var 
tillkomsten av 1944 års brandlag. Landets samtliga kommuner blev därigenom 
tvungna att ordna ett brandförsvar, antingen i egen regi eller i samverkan med 
annan kommun. Lagen trädde i kraft vid årsskiftet 1944/1945 och senast år 1947 
skulle samtliga landets kommuner ha nya brandordningar klara. Stadgan hade 
sålunda nu 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 stånd just i mitten av 1940- 
talet var:

• Andra världskriget med återkommande bombningar av civila mål.
• Kraftigt stigande kostnader för skador till följd av bränder.

Kostnadsökningen var likartad i stad som på land. Skogsbrandförsvaret skulle 
integreras med det övriga brandförsvaret, men det fanns också möjlighet att efter 
tillstånd från länsstyrelsen ha en särskild organisation för skogsbrandförsvar. 
Den statliga tillsynen över kommunen byggdes också ut i betydande omfattning. * 25

335 SFS 1923:173, SOU 1960:34 s 38, Schalling 1944 s 72F Davidsson 1968 s 48-61, Stockholms 
brandförsvar 100 år s 6f och 23ff, Widell 1984 s 12, Jacobsson 1995c s 229f samt Larsson 1998 s
25 ff.



Det skedde på två sätt:

• Tillsättandet av en riksbrandinspektör på central nivå.
• Inrättandet av en tjänst som länsbrandinspektör knuten till länsstyrelsen.

Posten som länsbrandinspektör var dock ingen heltidsbefattning, utan i regel en 
bisyssla för brandchefen i residensstaden. Länsbrandinspektören skulle fungera 
som rådgivare åt kommunerna, inte minst landskommunerna där brandbefalens 
kompetensnivå ofta inte var särskilt hög. Länsstyrelserna hade även möjlighet att 
utfärda viten om inte kommunerna levde upp till kraven i lagstiftningen.

För städernas del innebar inte den nya lagen någon mer genomgripande 
förändring. Bestämmelserna för stad kunde även tillämpas i köpingar och 
municipalsamhällen, vilket också gjordes i ett relativt stort antal fall. Valet stod 
mellan att ha:

• Yrkesbrandkår.
• Borgarbrandkår.

Under vissa förutsättningar kunde en stad sluta avtal med en frivillig brandkår. 
Vidare fanns möjlighet för stader att helt slippa hålla egen brandkår om 
eldsläckningen genom avtal eller kommunalförbund sköttes av brandkår utanför 
kommunens gränser. Därutöver skulle det finnas reservbrandstyrkor baserade på 
tjänsteplikt. Dessa styrkor ersatte nu de allmänna brandkårerna Organisationen 
skulle liksom tidigare läggas fast i en kommunal brandordning som måste antas 
av fullmäktige, för att sedan underställas länsstyrelsens prövning. Länsstyrelsen 
kunde därmed avgöra om det skulle finnas yrkes- eller borgarbrandkår. Beslutet 
var främst relaterat till folkmängd och riskbild. I princip var det nästan uteslutet 
att någon av landets mindre städer, köpingar eller municipalsamhällen skulle 
tvingas ha yrkesbrandkår. Det förelåg dock inget krav på att tillsätta en särskild 
brandstyrelse, utan den uppgiften kunde mycket väl skötas av annat kommunalt 
organ. Flertalet kommuner valde ändå att välja särskild brandstyrelse. En annan 
nyhet var att det fanns specifika kompetensföreskrifter för de personer som 
skulle tjänstgöra som kommunala brandbefäl. I städer med yrkesbrandkår kunde 
brandsynen utföras av ett brandbefäl, medan orter med enbart borgarbrandkår 
alltid skulle tillämpa systemet med kollektiv nämnd.

I de övriga kommunerna, alltså främst landskommunerna, kunde brandstyrkan 
antingen utgöras av:

• Borgarbrandkår.
• Frivillig brandkår genom ett avtal.

Liksom i städerna kunde kravet på egen brandkår släppas om kommunen träffade 
avtal med en grannkommuns borgarbrandkår eller en frivillig brandkår om att 
dessa skulle svara för brandsläckningen. Om det sedan tidigare fanns en frivillig 
brandkår inom kommunen på ideell basis var det naturligtvis en klar fördel. Att 
bilda kommunalförbund med en eller fiera grannkommuner för att ordna 
gemensamt brandförsvar var ett annat alternativ som var fullt acceptabelt. Kravet



på att ha reservbrandstyrka fanns även i landskommunerna. Organisationen 
skulle alltid regleras i en brandordning. För att underlätta landskommunernas 
implementering av den nya lagstiftningen upprättades på central nivå så kallade 
normalbrandordningar som skulle vara till viss vägledning. Liknande föreskrifter 
fanns for städer, köpingar och municipalsamhällen, men där var kompetensen 
större att göra arbetet på egen hand. Kompetensföreskriftema for brandbefälet 
var betydligt mindre långtgående på landet än i städerna. Varje landskommun 
skulle ha en brandchef och vice brandchef. På samma sätt var lagregleringen av 
sotningen betydligt mindre specificerad. Däremot fanns det relativt omfattande 
krav på brandsynen, som var en viktig del i det brandförebyggande arbetet. Det 
preventiva arbetet var av särskild vikt på landsbygden, då den genomsnittliga 
utryckningstiden för brandkårerna var längre på landsbygden än i tätorterna. 336

Lagen från 1944 levde kvar fram till 1960-talet. År 1962 beslöt riksdagen om 
ny brandlag, vilken trädde i kraft vid årsskiftet 1962/1963. Samtidigt tillkom en 
ny brandstadga, vilken var gemensam för samtliga typer av primärkommuner. 
Utvecklingen hade alltså gått i precis samma banor som i fråga om hälsovården 
och byggnadsväsendet. Ett skäl till översynen var att det från kommunernas sida 
fanns en förhållandevis utbredd uppfattning om att kommunernas kostnader för 
brandförsvaret hade stigit alltför mycket till följd av utformningen av 1944 års 
regelverk. Nyordningen resulterade dock inte i lägre kostnader, utan de fortsatte 
att stiga främst till följd av utökade krav i brandstadgan på beredskapsskyldighet 
även i landskommunerna. Den centrala statliga tillsynen stärktes genom att 
riksbrandinspektören nu blev chef för en myndighet, statens brandinspektion. På 
regional nivå kvarstod länsstyrelserna och länsbrandinspektörema som organ för 
tillsyn över kommunerna.

Varje kommun skulle enligt den nya lagen ansvara för att det fanns ett 
fungerande brandförsvar inom kommunen. Kommunen kunde liksom tidigare ha 
egen brandstyrka eller samarbeta med annan kommun eller annan brandkår, 
exempelvis en industribrandkår. Om ett sådant samarbete kom till stånd kunde 
länsstyrelsen befria kommunen från kravet på att hålla en egen brandstyrka. 
Brandpersonalen kunde antingen vara heltidsanställd eller deltidsanställd. 
Benämningarna yrkesbrandkår respektive borgarbrandkår hade nu försvunnit. I 
spetsen för verksamheten skulle finnas en brandchef och en eller flera vice 
brandchefer. Reservbrandstyrkorna bytte namn till brandväm, vilka fortfarande 
kunde tas ut med hjälp av tjänsteplikt. Till skillnad från reservbrandstyrkorna var 
det inte obligatoriskt för alla kommuner att ha brandväm. Sådant skulle bara 
upprättas om det ansågs befogat. Brandvämen kom emellertid i praktiken att 
spela en viktigare roll än reservbrandstyrkorna genom att ibland fungera som 
egna enheter på orter som saknade brandstyrka, även om de i formell mening 
bara var ett komplement till brandstyrkoma. I fråga om den politiska ledningen 
gällde samma regler som tidigare. Det gick sålunda bra att tillsätta en särskild 
brandstyrelse, men det var inget krav. * 303

136 SFS 1944:521, SFS 1944:522, SFS 1944:722, SFS 1944:723, SOU 1945:18, SOU 1945:19, 
SOU 1945:38 s 160f, SOU 1960:34 s 38ff, Hildebrand 1951a s 55-63, Hildebrand 1951b s 293-
303, Sjöstrand 1954 s 87, VVidell 1984 s 12f, Brandsjö 1986 s 47f och Larsson 1998 s 27ff ooh 63ff.



Alla primärkommuner måste fortsatt ha en brandordning som antogs av 
fullmäktige och fastställdes av länsstyrelsen. Den detaljerade statskontrollen över 
kommunernas brandforsvarsorganisation bestod. Kommunerna var tvungna att 
anta nya brandordningar till följd av lagändringen, vilket skulle vara genomfört 
senast år 1965. Den viktigaste nyheten med brandordningarna var att samtliga 
kommuner med egen brandstyrka måste ha uppgifter om minsta antal brandbefäl 
och brandmän i ständig beredskap för utryckning. Bestämmelsen fick också stor 
betydelse för organiseringen av brandförsvaret och dess kostnader. I regelverket 
återfanns också bestämmelser om kompetenskrav för brandbefäl, brandsyn och 
sotning. Brandsynen skulle numera bara utföras av ett brandbefäl. De tidigare 
brandsynenämnderna hade därmed spelat ut sin roll. Reglerna för sotning skulle 
framledes gälla i alla kommuner. Sotningen skulle nu alltid utföras av utbildad 
och anställd personal. Möjligheterna för privatpersoner att utföra sotning på egen 
hand försvann nästan helt. '7

Brandlagen från år 1962 kom att gälla under 12 år. År 1974 antogs en ny 
brandlag och samtidigt reviderades brandstadgan. Nyordningen började gälla vid 
halvårsskiftet 1974. Den viktigaste ändringen var att lagens tillämpningsområde 
utökades till att utöver brandsläckning omfatta räddningsinsatser vid händelser 
som oljeutflöden, ras, översvämningar och trafikolyckor. Brandkårerna, särskilt i 
de större kommunerna, hade dock redan tidigare ofta svarat för sådana insatser, 
varför förändringen inte kan sägas ha varit helt genomgripande. Nyordningen 
innebar ökade krav på personalens utbildning och den tekniska utrustningen. På 
det organisatoriska planet var ändringarna små. Inte heller denna gång fanns det 
något krav på att ha särskild brandstyrelse. Brandchef, vice brandchef och 
brandstyrkor kunde vara heltidsanställda eller deltidsanställda. Brandvärn fick 
inrättas vid behov. Länsstyrelserna hade möjlighet att befria en kommun från att 
ha en egen brandkår om det fanns avtal med annan kommuns brandkår. Till följd 
av att kommunblocksreformen nu slutförts var det dock mycket få kommuner 
som inte hade någon egen brandkår.

Den statliga tillsynen skulle på central nivå utföras av statens brandnämnd. 
Denna myndighet tillkom genom en sammanslagning av statens brandinspektion 
och statens brandskola. Det skedde också en begränsad ökning av resurserna, 
bl.a. till följd av att länsbrandinspektörerna drogs in. Länsstyrelserna skulle även 
i fortsättningen svara för den regionala tillsynen över kommunerna, dock utan 
några länsbrandinspektörer. Trots att kommunerna nu hade blivit klart större var 
de inte betrodda att ha sista ordet över sin egen brandförsvarsorganisation. Om 
en kommun inte rättade sig efter länsstyrelsens beslut kunde frågan överlämnas 
till regeringen för avgörande. I brandordningen skulle kommunerna liksom 
tidigare ange hur många brandbefäl och brandmän som fanns i ständig beredskap 
för utryckning. Samtliga kommuner skulle före utgången av år 1975 ha antagit 
en ny brandordning och fått den fastställd av länsstyrelsen. I brandlagen och

7 SOU 1960:34, SOU 1961:9 s 112ff, SFS 1962:90, SFS 1962:91, SFS 1962:222. Widell 1984 s 
13, Brandsjö 1986 s 48 och Larsson 1998 s 29ff och 67 ff.



brandstadgan fanns också bestämmelser om brandsyn och sotning. Brandsynen 
skulle precis som tidigare utföras av ett brandbefal.118

Den nya räddningstjänstlag som tillkom år 1986 och trädde i kraft år 1987 
innebar en minskad statlig kontroll av brandförsvaret. Frågan om kommunalt 
inflytande hade diskuterats en längre tid och lagen kan ses som ett led i statens 
decentraliseringspolilik under 1980-talet och första halvan av 1990-talet. Ordet 
brandförsvar var nu konsekvent utbytt mot räddningstjänst. En av de viktigare 
förändringarna skedde på den centrala nivån genom att statens brandnämnd och 
civilförsvarsstyrelsen slogs samman till statens räddningsverk. Förändringen 
bottnade framförallt i att kommunerna successivt skulle ta över ett större ansvar 
för civilförsvaret, som visserligen redan tidigare varit delat mellan stat och 
kommun, men där staten hade haft det huvudsakliga ansvaret. Räddningsverket 
och länsstyrelserna skulle tillsammans svara för den statliga tillsynen av den 
kommunala räddningstjänsten. För kommunernas del vidgades också begreppet 
räddningstjänst något. Frånsett den ändrade terminologien skulle kommunernas 
räddningstjänst organiseras på samma sätt som det tidigare brandförsvaret. I 
varje kommun skulle det finnas räddningschef, ställföreträdande räddningschef, 
räddningsstyrkor (heltid eller deltid) och det fanns även möjlighet att ha 
räddningsväm. Det var emellertid inte nödvändigt för en kommun att ha en egen 
räddningstjänst, utan det gick även bra att samverka med andra kommuner. 
Samverkan mellan kommuner betonades rent allmänt mer än i tidigare regelverk. 
På den politiska nivån kunde kommunerna inrätta en särskild räddningsnämnd, 
men liksom tidigare var det inte på något sätt nödvändigt att göra. Om det inte 
gjordes var grundregeln att kommunstyrelsen fungerade som räddningsnämnd.

Brandordningen ersattes av en räddningstjänstplan. Planen behövde endast 
antas av kommunfullmäktige, men dessförinnan skulle samråd ske med andra 
myndigheter, inte minst statens räddningsverk och länsstyrelsen. Alla kommuner 
var tvungna att ha en plan färdig och antagen före årsskiftet 1987/1988. Statens 
räddningsverk skulle emellertid ha rätt att hos regeringen kräva ändringar i 
räddningstjänstplanerna, varvid regeringen hade den yttersta beslutanderätten. 
Den gamla statliga kontrollen var därmed inte helt avskaffad. Liksom tidigare 
innehöll regelverket även bestämmelser som brandsyn och andra förebyggande 
åtgärder samt sotning. Myndighetsansvaret för de förebyggande åtgärderna 
överflyttades från brandchefen till räddningsnämnden, även om många av dessa 
uppgifter ändå delegerades till räddningschefen och andra högre befäl inom 
räddningstjänsten.1 19

Under 1990-talet genomfördes två förändringar av mer begränsad betydelse. 
För det första, fick kommunerna genom 1991 års kommunallag avsevärt större 
frihet att välja sin egen nämndorganisation. Eftersom räddningsnämnden inte var 
något obligatoriskt organ var effekten här inte lika stor som på en del andra 
kommunala ansvarsområden. Före 1991 hade många kommuner haft en särskild 338 339

338 SFS 1974:80, SFS 1974:81, SFS 1974:408, 1979 - Ett märkesår för brandförsvaret i Kristian
stad s 26, Brandsjö 1986 s 48, Strömberg, Håkan 1989 s 69 och Larsson 1998 s 31 f.

339 SOU 1983:77, SFS 1986:1102, SFS 1986:1107, Strömberg, Håkan 1989 s 69ffoch Larsson 1998 
s 32ff.



räddningsnämnd. Om det inte fanns något separat organ låg ansvaret i regel på 
kommunstyrelsen, men det förekom att gatunämnden eller tekniska nämnden 
hade hand om dessa frågor.’4" Den nya kommunallagen ledde dels till att färre 
kommuner behöll en särskild räddningsnämnd, dels att räddningstjänstfrågoma 
ibland fördes samman med andra kommunala ansvarområden, framförallt 
byggnadsnämnd och/eller miljö- och hälsoskyddsnämnd. Under 1990-talet och 
början av 2000-talet ökade antalet kommunalförbund inom räddningstjänsten. ’41 
För det andra, från 1997 skulle räddningstjänstplanema innehålla en beskrivning 
av organisationen under höjd beredskap (krigsräddningstjänsten). Kommunerna 
fick därför anta helt nya räddningsplaner eller åtminstone revidera de befintliga 
planerna.14'

Sedan årsskiftet 2003/2004 gäller ett nytt regelverk som benämns lagen om 
skydd mot olyckor. Avsikten var främst att reducera den statliga regleringen av 
kommunernas räddningstjänst ytterligare. Det förebyggande arbetet skulle vidare 
intensifieras och ha ett betydligt bredare perspektiv än att bara förebygga 
bränder. Ett led däri var att framförallt företag, men också privatpersoner, fick ta 
ett utökat ansvar för att förhindra bränder och andra olyckor. Den gamla 
traditionella brandsynen ersattes nu av en flexibelt utformad tillsynsverksamhet, 
med kontroller av att företag/institutioner uppfyllde kraven i lagstiftningen. Även 
reglerna om sotning fick en klart mindre detaljerad utformning. Under vissa 
förutsättningar blev det möjligt for privatpersoner att utföra sotning på egen 
hand. Kommunernas räddningstjänstplaner ersattes av två handlingsprogram, ett 
för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. I det senare fallet skulle 
kommunernas räddningsstyrkor och räddningsväm redovisas. Programmen 
skulle antas av fullmäktige och förnyas varje mandatperiod, alltså vart fjärde år. 
Kommunerna måste anta sina första program senast före årsskiftet 2004/2005. 
Regeringen kunde på begäran av räddningsverket göra ändringar i programmen 
om det fanns synnerliga skäl. Precis som tidigare kunde en kommun överlåta 
ansvaret för skyddet mot olyckor på annan kommun eller kommunalförbund. 
Behovet av samverkan mellan kommuner lyftes fram ännu tydligare än i den 
förutvarande lagstiftningen.141

Utvecklingen av lagregleringen gällande brandförsvaret och räddningstjänsten 
redovisas i följande tabell.

'4I1 Till exempel Stockholms brandförsvar 100 år s 53. I Stockholms kommun var gatunämnden 
brandstyrelse ända till och med år 1976, då det inrättades en särskild brandstyrelse (brand- och 
civilforsvarsnämnd). Det kan tyckas märkligt med tanke på att många mindre landskommuner 
inrättade brandstyrelse på 1940-talet.

-4I SOU 1972:32 s 70-89, SFS 1991:900, SFS 1991:900. Petersson 1994 s 1341T. Sveriges kom
muner 1995- 1996 och Sveriges kommunkalender/ 958- 2003.

542 SOU 2002:10 s 79.
-,4’ SOU 2002:10, SFS 2003:778 och SFS 2003:789.



Tabell 10: Utvecklingen av regelverket för brandförsvaret och 
räddningstjänsten

År Regelverk
1874 Brandstadga för rikets städer.
1923 Brandstadga.
1944 Brandlag och brandstadga.
1962 Brandlag och brandstadga.
1974 Brandlag och brandstadga.
1986 Räddningstjänstlag och räddningstjänstförordning.
2003 Lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor.

Källa: Larsson 1998, SFS 2003:778 och SFS 2003:789.

Förslag till forskning
Eftersom lagstiftningen på området under lång tid hade varierande krav på olika 
typer av primärkommuner bör jämförande studier framförallt gälla kommuner 
som lydde under samma regelverk. Det är i och för sig tänkbart att studera 
städernas brandförsvar redan från år 1863, men genom tillkomsten av ett mycket 
tydligare centralt regelverk år 1874 kan det vara lämpligt att sätta år 1875 som 
startpunkt for jämförande studier mellan städer. Lars Nyströms undersökning av 
brandkårerna i Göteborg, Karlstad och Varberg är ett bra exempel på en sådan 
studie.144

Brandförsvarets organisation var och är till stor del beroende av städernas/ 
kommunernas folkmängd, varför det är rimligt att vid jämförande studier välja 
städer som var av ungefär samma befolkningsstorlek. En komparativ studie av 
brandförsvarets utveckling och dimensionering i till exempel Stockholms stad 
och småstaden Sigtuna från år 1875 och framåt ger nästan med automatik prov 
på stora kontraster. Långa undersökningsperioder av brandförsvarets utveckling 
är inte svåra att hantera, då alla större organisatoriska förändringar innebär att 
brandordningen måste ändras. Som tidigare har nämnts skulle sådana beslut tas 
av stadsfullmäktige eller allmän rådstuga, för att därefter även godkännas av 
länsstyrelsen. Därför är det rimligt med undersökningsperioder som sträcker sig 
mycket långt fram i tiden. Det är även fullt motiverat att studierna förs fram till 
kommunblocksreformens genomförande i slutet av 1960-talet eller början av 
1970-talet. Senare slutpunkter kan vara efter tillkomsten av 1974 års brandlag, då 
det blir en 100 år lång period, eller 1986 års räddningstjänstlag. I de båda senare 
fallen måste hänsyn tas till de kommuner som lades samman med städerna i 
samband med kommunblocksreformen. Det kan då vara lämpligt att studera 
brandförsvaret i dessa områden under tiden efter kommunsammanläggningen, 
vilket gör att merarbetet inte blir så stort.

144 Nyström 1997. Nyströms studie avslutas år 1917.



Vid lokala undersökningar är det bl.a. betydelsefullt att studera relationen 
mellan stat och kommun. Frågan är inte minst om det var städerna själva som var 
drivande i processen att förbättra brandförsvarets organisation eller om det var 
länsstyrelserna och senare även de centrala myndigheterna som mer eller mindre 
tvingade kommunerna att satsa betydligt större resurser på brandförsvaret, till 
exempel genom att gå över från en borgarbrandkår till en yrkesbrandkår.

En möjlig variabel som kan vara värd att beakta vid jämförande studier är 
förekomsten av en särskild brandstyrelse. En tänkbar hypotes är att en stad som 
tidigt utsåg en separat brandstyrelse hade större förutsättningar att i snabb takt 
bygga upp en högre standard på brandförsvaret än vad som var fallet i städer där 
drätselkammaren samtidigt fungerade som brandstyrelse. Tanken bakom denna 
hypotes är främst att den separata brandstyrelsen kunde fungera som en politisk 
lobbygrupp för brandförsvaret. Det underlättades antagligen till exempel om 
flera av brandstyrelseledamöterna tillhörde stadsfullmäktige och där kunde driva 
frågorna om större resurser till brandkåren. I en stad utan särskild brandstyrelse 
stod brandchefen i större utsträckning ensam inför stadens ledande politiker i 
drätselkammaren och kunde inte räkna med något givet politiskt stöd. Eftersom 
köpingskommunema och municipalsamhällena i allmänhet lytt under samma 
regelverk som städerna kan de ovan relaterade resonemangen om städerna i 
huvudsak överföras på dessa orter. Det är dock viktigt att eventuella jämförande 
studier görs med de minsta städerna sett till folkmängden.

Undersökningar av brandförsvaret i landskommunerna utifrån ett kommunalt 
perspektiv bör ha 1944 års brandlag som startpunkt. Behovet av forskning får 
sannolikt anses vara väl så stort som i fråga om de administrativa tätorterna. En 
jämförande studie kan till exempel avse implementeringen av den nya lagen i de 
landskommuner som från 1952 bildade en storkommun. I regel behöver bara ett 
enda stads-/kommunarkiv besökas. Om det handlar om ett stort antal kommuner 
före 1952 är det tänkbart att begränsa studien till perioden 1945-1951 och inte 
fortsätta studien med frågan hur brandförsvaret organiserades i storkommunen. 
Troligen är det dock ofta mer värdefullt med längre undersökningsperioder och 
något färre kommuner före 1952. Med exempelvis tre undersökningskontmuner 
under åren 1945-1951 bör det vara fullt möjligt att driva studien fram till och 
med kommunblocksreformens genomförande.

Om studierna till exempel omfattar perioden mellan åren 1945 och 1976 finns 
det fem tidpunkter som särskilt bör undersökas närmare:

• Hur kommunerna organiserade sitt brandförsvar enligt 1944 års lagstiftning. 
I detta fall blir de statliga tillsynsmyndigheternas, inte minst länsstyrelsernas, 
agerande av intresse. En betydelsefull fråga är i vilken utsträckning som 
länsstyrelserna propagerade för att det skulle bildas kommunalförbund och 
om det var vanligt förekommande att kommunerna misslyckades med detta 
på grund av oenighet.



• Hu' brandförsvaret organiserade;! i de nya storkommunerna från år 1952. 
Ceitraliserades exempelvis verksamheten till någon eller några brandkårer 
eller behölls samtliga de befintliga brandkårerna?345 Även här bör de statliga 
myndigheternas roll i processen beaktas.

• Den nya brandordning som alla kommuner skulle anta till följd av den nya 
brandlagen från 1962.346 Var kommunerna redan initialt medvetna om att de 
ökade kraven på ständig utryckningsberedskap skulle leda till klart utökade 
kostnader och såg de därför över sin organisation i kostnadsreducerande 
syfte?

• Ihr brandförsvaret omorganiserades vid kommunblocksreformen. Det var 
inte ovanligt att brandsektionen hos Svenska kommunförbundet anlitades 
son konsulter för att utreda den framtida organisationen.347 Här fanns det 
alliså ytterligare en aktör utöver stat och kommun, men kommunförbundets 
rol var endast rådgivande. Om kommunerna anlitade externa utredare är det 
av intresse att finna ut i vilken utsträckning som förslagen från dessa lades till 
grund för de slutliga besluten. Det är tänkbart att det var lättare att fatta beslut 
om centralisering och neddragning av organisationen om förslaget kom från 
någon utomstående. Beslutsfattarna i kommunen hade alltså någon att ”skylla 
på’ i den händelse det uppstod politiskt oenighet och folkliga protester.

• De nya brandordningar som alla kommuner skulle besluta om i enlighet med 
19^4 års brandlag. Dessa antogs av kommunerna huvudsakligen under åren 
1975 och 1976. När kommunblocken bildades först år 1974 var emellertid det 
tidsmässiga avståndet så kort mellan sammanläggningen och kravet på att 
anta ny brandordning att besluten ibland togs samtidigt.348

Kommunerna kan mycket väl kan ha ändrat brandförsvarets organisation även 
vid ar.dra tillfällen. Det räcker sålunda inte med att endast göra nedslag vid 
förutsågbara tillfällen om studien skall vara tidsmässigt heltäckande och även i 
övrigt komplett.

Jämförande studier mellan olika typer av primärkommuner kan egentligen 
bara göras fullt ut från och med år 1963 och framåt då ett enhetligt regelverk 
infördes. Genom att kommunblocksreformens lokala genomförande inleddes 
bara några år därefter och var avslutad mindre än 10 år senare är det knappast 
någon större vits med att göra sådana studier. Jämförande studier mellan till 
exempel städer och landskommuner kan därför främst komma i fråga för att visa 
upp de kontraster som inte minst berodde på de olika regelverken. Dessutom

343 Til exempel protokoll Redvägs brandstyrelse 1952-05-06, §11, och Aronsson och Johansson 
2002 s 146ff.

346 Tillexempel protokoll Bara brandstyrelse 1964-09-21, § 2.
347 Til exempel protokoll samarbetsnämnden i Ulricehamns kommunblock 1973-03-23, § 38, 

protokoll sammanläggningsdelegerade i Ulricehamns kommunblock 1973-12-19, § 151, protokoll 
Redvägs brandstyrelse 1972-12-05, § 65, protokoll sammanläggningsdelegerade i Lunds kom
munblock 1973-11-22, § 154, protokoll sammanläggningsdelegerade i Svedala kommunblock 
1976-06-22, § 12, samt protokoll Bara brandstyrelse 1976-12-20, § 15.

Tillexempel protokoll Ulricehamns kommunfullmäktige 1975-12-18, § 180.



spelade folkmängd och brandrisker en viktig roll for att standarden varierade 
betydligt mellan kommunerna.

Tolkningsramar
Tolkningsramarna för brandförsvarets utveckling kan på ett övergripande plan 
diskuteras utifrån frågan varför det dröjde fram till år 1945 innan den svenska 
staten ställde krav på att också Sveriges landskommuner skulle ordna ett eget 
brandförsvar. Det kan tyckas naturligt att släckning av bränder borde tillhöra de 
grundläggande funktioner i samhället som den offentliga sektorn redan på ett 
tidigt stadium tog ett tydligt ansvar för. Brandförsvaret kan tyckas ingå i de 
basala samhällsfunktioner som täcks in med begreppet nattväktarstat. Så var 
alltså fallet i städer och andra administrativa tätorter, men inte på landsbygden.,4 > 
Utan lagreglering var det få landskommuner som på frivillig väg påtog sig ett 
sådant ansvar Det var därför mer eller mindre nödvändigt med en tvingande 
lagstiftning på området.

Den omfattande statskontroll som under lång tid omgärdade kommunernas 
brandförsvar ända fram i modem tid kan i ett enkelt utförande analyseras med 
hjälp av dimensionen: 550

• Statsbundenhet (statsbundna förvaltningsenheter).
• Självständighet (självständiga politiska samfälligheter).

Brandförsvaret kan alltså från mitten av 1940-talet och åtminstone fram till år 
1987 generellt ses som en i högsta grad statsbunden kommunal verksamhet. I en 
äldre terminologi har det konstigt nog benämnts självförvaltning, vilket syftar på 
att det handlar om ett kommunalt ansvarsområde som är föremål för tvingande 
speciallagstiftning och därför ses som av staten till kommunerna delegerade 
uppgifter. Motsatsen kallas för egenförvaltning och utgörs av verksamhet som 
kommunerna utför på eget initiativ.'51 I landskommunerna var brandförsvaret i 
princip en del av egenförvaltningen fram till och med år 1944.

Den stora nyordning i landskommunerna som 1944 års brandlag innebar 
skulle kunna studeras ur ett implementeringsperspektiv. Samma ansats kan också 
nyttjas för analys av införandet av senare brand- och räddningstjänstlagar, men 
far anses vara särskilt relevant i fråga om 1944 års lag. Med implementering 
avses studier av hur politiska beslut förverkligas/verkställs inom den statliga 
förvaltningen och/eller lokalt inom kommunerna. En betydelsefull fråga som då

,4ι) Lundquist 1992 s 50ff och Petersson och Söderlind 1993 s 20-31.
350 Strandberg 1995 s 119 127 och Dahlkvist och Strandberg 1999s284ff.
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skall besvaras är om genomförandet på lokal nivå skedde i enlighet med vad som 
angavs i lagstiftningen och att målet med förändringen därmed uppnåddes.352

Relationen mellan stat och kommun kan också analyseras med begreppen 
centralisering och decentralisering, där statsbundenheten är ett uttryck för en 
centralistisk modell. Tre dimensioner är särskilt tänkbara som analysenheter:

• Reglering.
• Huvudmannaskap.
• Finansiering.

De två första dimensionerna täcks väl in i modellen om statsbundenhet och 
självständighet, en statlig detaljreglering och ett kommunalt huvudmannaskap. 
Finansieringen av kommunernas brandförsvar har av tradition till största delen 
legat på kommunerna själva. Statliga bidrag har bara i begränsad utsträckning 
utgått for extraordinära händelser såsom större skogsbränder. Däremot har det 
förekommit vissa statsbidrag till investeringar i olika former av anläggningar och 
utrustning, bl.a. brandstationer. Staten har alltså haft detaljerade krav på hur 
kommunerna skall organisera sitt brandförsvar, men inte bidragit med några 
medel till driftskostnader vid sidan av de allmänna/generella statsbidragen.353 
Begreppen centralisering och decentralisering blir även aktuella i sin geografiska 
mening, där även de närbesläktade begreppen centrum och periferi kommer in i 
bilden.'54 Utvecklingen inom brandförsvaret har från början av 1950-talet och 
framåt inneburit en successiv och förhållandevis minskning av antalet brandkårer 
i landet. Verksamheten har sålunda koncentrerats/centraliserats till klart färre 
brandkårer, som därmed har fått allt större områden att bevaka. Utvecklingen 
uppvisar sålunda klara likheter med vad som har skett inom skolväsendet, även 
om reduceringen av brandkårerna inte har varit lika omfattande.

Källmaterialet
Källmaterial om städernas brandförsvar bör finnas minst från år 1875 och framåt. 
Beslut om brandordningar skulle alltid tas av det högsta beslutande organet, 
alltså fullmäktige eller allmän rådstuga. Däremot var det inte så vanligt att det 
fanns en särskild brandstyrelse förrän under 1900-talets första årtionden.355 Det 
förekom dock att sådana tillkom redan på 1870-talet, till och med före 1874 års
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brandstadga.’6 Även köpingskommuner som tillämpade brandstadgan for stad 
inrättade ibland särskilda brandstyrelser på ett förhållandevis tidigt stadium.’57 
Förekomsten av separata brandstyrelser underlättar också klart forskningen om 
brandväsendets utveckling genom att större organisatoriska förändringar normalt 
skall ha initierats där. Dessutom är mötesprotokoll och andra handlingar från 
brandstyrelserna mindre omfattande och därför mer överskådliga än vad som 
gäller för drätselkammaren och fullmäktige. Naturligtvis måste frågorna ändå 
följas upp eftersom det slutliga avgörandet skedde i fullmäktige. Det bör dock 
vara relativt enkelt att göra då tidpunkten är känd via brandstyrelsens handlingar. 
Om frågorna däremot låg direkt hos drätselkammaren blir det nödvändigt att 
följa dess protokoll under hela undersökningsperioden. I köpingskommuner utan 
brandstyrelse får det istället göras med hjälp av kommunalnämndens protokoll 
och andra handlingar. Viktigare principbeslut som brandordningar avgjordes i 
köpingar av kommunens högsta beslutande organ, alltså kommunalstämman eller 
kommunal ful lmäktige.

I landskommunerna var det ganska ovanligt med särskilda brandstyrelser före 
den nya brandlagens tillkomst år 1944. Även under perioden fram till 1952 års 
indelningsreform var det framförallt landskommuner med högre folkmängd som 
inrättade sådana organ. I övriga kommuner var det kommunalnämnden som 
ansvarade för frågorna, men den brandordning som alla kommuner var tvungna 
att upprätta måste alltid beslutas av stämma/fullmäktige. Med tanke på den 
begränsade tidsperioden skall det inte vara några större svårigheter att följa 
protokollen från nämnd och stämma/fullmäktige. I de nya storkommunema blev 
särskilda brandstyrelser betydligt vanligare. Större organisatoriska förändringar 
kan då följas via brandstyrelsemas handlingar till slutliga beslut i fullmäktige. 
Saknades däremot en särskild brandstyrelse får de större ärendena sökas via 
protokollen i kommunalnämnden. Denna nämnd fungerade i så fall med mycket 
få undantag som kommunens brandstyrelse. De definitiva besluten togs dock i 
fullmäktige.

Även efter kommunblocksreformens genomförande var det länge ganska få 
kommuner som inte hade särskild brandstyrelse/räddningsnämnd (namnbytet 
skedde vid årsskiftet 1986/1987 till följd av den nya räddningstjänstlagens) eller 
att kommunstyrelsen hade ansvaret för räddningstjänstens verksamhet. Efter år 
1991 har räddningstjänstfrågorna i vissa kommuner förts samman med miljö- 
och hälsoskyddsnämnden och/eller byggnadsnämnden. Ärenden av större vikt 
såsom antagande av ny räddningstjänstplan skall däremot alltid ha behandlats av 
kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige. I ett stort antal kommuner 
har många av besluten i fråga om räddningstjänsten delegerats till tjänstemän, 
varför besluten på politisk nivå är ganska få. I de fall en kommun har ingått i ett 
kommunalförbund förvaras handlingarna i arkivet hos den kommun som varit så 
kallad värdkommun (förbundets säte) för förbundet. Det kan finnas kopior av * 157

356 Till exempel /979 -Ett märkesår för brandförsvaret i Kristianstad s 2 Iff och Bergdahl 1986 s 
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handlingarna i de övriga kommunernas arkiv, men det finns självklart inga som 
helst garantier for det.

Kommunala totalförsvarsuppgifter
Kommunerna har inte minst under 1900-talets båda världskrig haft en hel del 
uppgifter med anknytning till totalförsvaret. Det började i något mindre skala 
under första världskriget, då inriktningen var mot livsmedelsförsörjningen. 
Enligt den aktuella forordningen skulle i normala fall varje kommun ha en egen 
livsmedelsnämnd med minst tre ledamöter. Efter tillstånd från den regionala 
livsmedelsstyrelsen kunde två eller flera kommuner gå samman och inrätta en 
gemensam nämnd. Nämnderna hade till uppgift att på lokal nivå svara för den 
offentliga regleringen av livsmedelsförsörjningen. I relativt många fall hade 
nämnderna startats redan innan det fanns något statligt regelverk på området. 
Genom att det på ett flertal orter förekom politiska oroligheter som delvis hade 
sin grund i det ansträngda försörjningsläget kom livsmedelsnämnderna att spela 
en viktig roll för att lugna ned upprörda stämningar. För att öka nämndernas 
legitimitet i relation den missnöjda arbetarbefolkningen gjordes i vissa fall 
ansträngningar för att det socialdemokratiska partiet skulle bli representerade i 
nämnderna.358 359 360

År 1937 tillkom en luftskyddslag, vilket delvis hade sin grund i erfarenheter 
från spanska inbördeskriget där flygbombningar av civila mål hade förekommit i 
viss utsträckning. Huvudansvaret för det svenska luftskyddet skulle ligga på 
statliga organ, dels på en nyinrättad central myndighet, luftskyddsinspektionen, 
dels på länsstyrelserna. Kommunerna gavs en begränsad roll. Huvuduppgiften 
var att stödja de statliga myndigheterna med planläggningen av luftskyddet inom 
kommunen. För dessa uppgifter kunde kommunerna välja en luftskyddsnämnd 
med tre eller fem ledamöter. 01 År 1939 utökades kommunernas ansvar för att 
biträda staten med planläggningen av luftskyddet, vid behov skulle de bl.a. ställa 
personal och lokaler till förfogande.3'" 1 krigets senare del, sommaren 1944, 
ersattes luftskyddslagen av en ny civilförsvarslag. Termen luftskydd ersattes av 
det bredare begreppet civilförsvar. 1 det nya regelverket inordnades den år 1941 
tillkomna utrymningslagen. Ansvaret för civilförsvaret delades mellan stat och 
kommun, med huvudansvaret på den statliga nivån genom civilförsvarsstyrelsen 
(tidigare luftskyddsinspektionen) och länsstyrelserna. Kommunernas uppgifter 
inom civilförsvaret var bl.a. att ordna med skyddsrum. Kommuner med mer än 
3000 invånare måste tillsätta en civilförsvarsnämnd, med tre eller fem ledamöter, 
varav minst en skulle vara kvinna. Kommuner som hade en lägre folkmängd än 
3000 eller hade fatt tillstånd av länsstyrelsen kunde låta kommunens styrelse 
(drätselkammaren i städerna och kommunalnämnden i köpingskommuner och

358 SFS 1917:483, Larsson 1991 s 355ffoch Östberg 1996 s 32ff.
359 SFS 19.37:504, Meddelande från Statens brandnämnd 1986:4 s 8f och Brandsjö 1986 s 47.
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landskommuner) fungera som civilförsvarsnämnd. 61 Lagen behölls också efter 
kriget, vilket behandlas nedan.

1 fråga om folkförsörjningen hade riksdagen i viss mån varit förutseende 
genom att de på våren 1939 antog en fullmaktslag som gav regeringen rätt att 
utfärda föreskrifter. Så blev också fallet redan i början av september 1939, alltså 
en dryg vecka efter krigets utbrott. Organisationen skulle bygga på regionalt 
uppbyggda kristidsstyrelser. Vanligen följdes länsgränsema, men större län 
uppdelades i två enheter och i något fall bröts länsgränsen. Kristidsstyrelserna 
skulle svara för ledningen av de kommunala kristidsnämndema. Det var dock 
inte självklart att varje kommun skulle ha en egen kristidsnämnd. Regelverket 
gjorde det nämligen möjligt för länsstyrelserna att:

• Sammanföra två eller liera mindre kommuner till ett kristidsförbund.
• Dela större kommuner i flera kristidsnämnder.

Länsstyrelsernas indelning skedde i samråd med kristidsstyrelserna. Reglernas 
utformning anses ha fördröjt starten för kristidsnämndema och genomfördes inte 
konsekvent i de olika länen. Den var dock slutförd i november 1939. Av landets 
sammanlagt 252.3 kommuner hade 1 187 egen nämnd, 1332 kommuner bildade 
tillsammans 464 kristidsförbund, medan fyra kommuner var uppdelade på två 
nämnder. Ett uttryck för den inkonsekventa indelningen var att Malmöhus län 
inte hade något kristidsförbund. detta trots många landskommuner med lågt 
invånarantal. Efter överklaganden och samarbetssvårigheter upplöstes senare en 
del av förbunden.

Ordföranden i nämnden utsågs av den regionala kristidsstyrelsen, medan 
övriga ledamöter valdes av kommunens eller kommunernas högsta beslutande 
organ. Kristidsförbunden skulle ledas av en forbundsdirektion. Nämnderna hade 
bl.a. till uppgift att övervaka inventeringar av förråd, dela ut ransoneringskort, 
fördela inköpskort och licenser till företag samt lämna råd och anvisningar till 
befolkningen för att lindra svårigheter som hade uppstått med anledning av det 
rådande försörjningsläget. Nämndernas handlingsutrymme i förhållande till de 
överordnade statliga organen var synnerligen begränsat. Deras arbete bestod till 
stor del i att tillämpa och verkställa olika fomier av direktiv och instruktioner 
från högre instanser. Dessutom delegerades inte sällan uppgifter till nämndens 
ordförande eller tjänstemän, varför ledamöterna i nämnderna inte hade särskilt 
omfattande uppgifter. Ett undantag var när ledamöterna engagerades med att dela 
ut ransoneringskort. Kristidsnämndema behölls fram till årsskiftet 1949/1950, 
för att senare återuppstå, vilket berörs nedan.361 362

Ett annat område där kommunerna engagerades år 1940 var de så kallade 
familjebidragen till värnpliktiga. Kommunerna kunde antingen inrätta en särskild 
familjebidragsnämnd eller uppdra åt ett annat kommunalt organ att fungera som 
familjebidragsnämnd. Valet av en eventuell särskild nämnd skulle göras av
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kommunens högsta beslutande organ. En sådan nämnd kunde bestå av tre eller 
fem ledamöter. Familjebidragsnämndema hade ett större mått av självständighet 
i relation till staten än vad som var fallet med kristidsnämnderna. De kommunala 
utbetalningarna till de värnpliktigas familjer finansierades till betydande del med 
statsbidrag. Utöver familjebidragen hade nämnderna ansvar for hemortslån, 
vämpliktslån och speciella understöd. Reglerna om familjebidragsnämnd behölls 
även efter kriget, men belastningen var då självklart mindre.363

Vidare skulle kommunerna medverka vid försvarsmaktens uttagning av hästar 
och hästfordon. År 1942 utfärdades en förordning om att alla kommuner skulle 
inrätta en särskild hästuttagningsnämnd, vilken skulle bestå av tre eller fem 
ledamöter. Ledamöterna skulle antingen vara ägare av en jordbruksfastighet 
inom kommunen eller vara bosatta inom kommunen. Nämndens uppgift var att 
tillvarata näringslivets (jordbrukets) intressen i samband med uttagningarna. 
Nämnderna skulle avge yttranden till de statliga myndigheterna över vilka hästar 
med tillhörande fordon som var mest lämpliga att ställa till försvarsmaktens 
förfogande. 64 Dessa kommunala nämnder kom att kvarstå även efter krigets slut.

En del av de kommunala totalförsvarsuppgiftema bestod alltså efter andra 
världskrigets slut, även om aktiviteten inte var lika omfattande. Regelverket för 
hästuttagningsnämndema förändrades åren 1953, 1963 och 1977. Vid 1953 års 
revidering bytte nämnden också namn till enbart uttagningsnämnd, eftersom dess 
uppdrag nu skulle omfatta uttagning av hästar och traktorer. Namnbytet kan ses 
som ett tidens tecken och var ett uttryck för den tilltagande mekaniseringen av 
jordbruket. Vid 1963 års förändring av reglerna återgick uppdraget till att endast 
omfatta uttagning av hästar. Vid förändringen år 1977 togs kravet på att tillsätta 
en särskild uttagningsnämnd bort. En annan kommunal nämnd kunde nu vara 
uttagningsnämnd, och om inget särskilt organ var utsett skulle kommunstyrelsen 
vara uttagningsnämnd.365 366

1944 års civilförsvarslag ersattes år 1960 av en ny lagstiftning. Ansvaret för 
civilförsvaret förblev huvudsakligen statligt och med begränsade kommunala 
uppgifter. På statlig nivå skulle ansvaret ligga kvar hos civilforsvarsstyrelsen och 
länsstyrelserna. Kommunernas uppgifter handlade exempelvis om att biträda de 
statliga civilförsvarsmyndighetema på olika sätt, inrätta skyddsrum, förvara och 
underhålla tilldelad material samt tillhandahålla lokaler. Kravet på att tillsätta en 
särskild civilförsvarsnämnd i större kommuner hade tagits bort. Drätselkammare/ 
kommunalnämnd skulle normalt fungera som organ för civilförsvarsfrågor, men 
det var fullt möjligt att lägga uppgiften på en annan styrelse/nämnd, exempelvis 
brandstyrelsen.’66 År 1964 tillkom en ny lagstiftning om kommunal beredskap, 
som reglerade kommunernas insatser under perioder av civilförsvarsberedskap. 
Det kunde då bli aktuellt att ta emot människor från annan kommun till följd av 
exempelvis en utrymning. För dessa uppgifter kunde det inrättas en särskild
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beredskapsnämnd, men denna uppgift kunde också ligga på kommunens styrelse 
eller annan styrelse/nämnd.,67

Under 1980-talet fick kommunerna överta fler civilförsvarsuppgifter från 
staten, inte minst gällande olika former av planläggning, vilket särskilt i ett 
inledande skede krävde en hel del resurser. Kommunerna hade även möjlighet att 
tillsätta en särskild civilforsvarsnämnd. Om inget särskilt beslut var fattat var 
kommunstyrelsen civilforsvarsnämnd. Under rådande civilförsvarsberedskap 
skulle ansvaret överflyttas på kommunstyrelsen.j6S Utvecklingen i riktning mot 
ett ännu större kommunalt ansvar för civilförsvaret fullföljdes genom lagen om 
civilt försvar som tillkom år 1994 och trädde i kraft vid halvårsskiftet 1995, då 
civilförsvarslagen, lagen om lokal kristidsforvaltning och lagen om kommunal 
beredskap samtidigt försvann. Den nya lagen reglerade bara civila försvarsfrågor 
hos kommuner, landsting och kyrkliga kommuner. 1 lagstiftningen ingick regler 
om hemskydd, verkskydd och befolkningsskydd. Med befolkningsskydd avsågs 
främst skyddsrum, utrymning och inkvartering. På den kommunala nivån skulle 
kommunstyrelsen ha övergripande ansvar för beredskapsförberedelsema och 
kunna överta hela ansvaret om höjd beredskap infördes.’69

Lagen om lokal kristidsforvaltning hade tillkommit på hösten 1973 till följd 
av den första så kallade oljekrisen då det blev aktuellt att införa ransonering på 
bensin och olja. Den ersatte det gamla regelverket från 1939, men kommunerna 
hade sedan år 1950 inte behövt ha någon kristidsnämnd. Den nya lagen skulle 
träda i funktion vid krig, krigsfara eller vid något annat behov av ransonering. 
Kommunernas uppgifter skulle enligt lagen utföras av en kristidsnämnd. Det 
kunde antingen vara en särskilt tillsatt nämnd eller ett annat kommunalt organ, 
exempelvis kommunstyrelsen, som fungerade som kristidsnämnd. I en särskild 
nämnd skulle det ingå minst fem ledamöter. Kommunstyrelsen skulle ha ett 
övergripande ansvar för arbetet. På den statliga sidan skulle tillsynen ligga hos 
länsstyrelserna.’70

Den mest modema lagstiftningen med koppling till totalförsvarsområdet, men 
även med anknytning till räddningstjänsten, är lagen om extraordinära händelser 
i fredstid hos kommuner och landsting. Lagen riktar in sig på speciella händelser 
som mycket tydligt avviker från normala omständigheter och innebär en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner eller en klar risk för sådana störningar, 
varvid det kan krävas mycket snabba insatser från kommunens sida. Det skulle 
exempelvis kunna gälla större översvämningar, snöoväder eller skogsbränder. 
Lagen är inte tillämplig under höjd beredskap och skall inte förväxlas med lagen 
om civilt försvar. För att hantera dessa extraordinära händelser skall alla 
kommuner ha en krisledningsnämnd. Nämnden behöver emellertid inte vara 
särskilt tillsatt, utan uppgiften kan även läggas på ett annat organ, till exempel 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott eller räddningsnämnden. 
Denna nämnd har rätt att tillfälligt överta ansvarsområden från andra kommunala
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organ. Beslut som fattas av krisledningsnämnden skall i efterhand alltid anmälas 
i kommunfullmäktige.371 372

Förslag till forskning
Undersökningar av de kommunala organ som har arbetat med uppgifter med 
anknytning till totalförsvaret tillhör nog inte de mest spännande och stimulerande 
områdena inom det stads- och kommunhistoriska forskningsområde. De kan 
emellertid ges en principiellt viktig inriktning, då det handlar om kommunala 
verksamheter med en i många fall mycket låg grad av autonomi i förhållande till 
statliga organ. De kommunala kristidsnämndema under andra världskriget kan 
antagligen sägas vara ett av de allra mest tydliga exemplen därpå. Eventuella 
jämförande studier kan antingen göras mellan olika nämnder i samma kommun, 
exempelvis mellan kristidsnämnd och familjebidragsnämnd, eller mellan samma 
nämnd i två olika kommuner av ungefär samma storlek. Vid jämförande studier 
mellan två kristidsnämnder kan det vara mycket lämpligt att, om det finns 
möjlighet, välja en kristidsnämnd som endast verkade i en kommun och ett 
kristidsförbund.

En möjlig hypotes är att statsbundenheten i praktiken var något mindre i 
kristidsförbundet till följd av intressemotsättningar mellan företrädare för de 
olika kommunerna, vilket ledde till att politikerna vid besluten vägde in andra 
aspekter än vad direktiven från de statliga organen föreskrev. Hypotesen är dock 
högst preliminär och det är mycket möjligt att statsbundenheten var lika stor 
oberoende av förbund eller inte. Med tanke på att vissa län helt saknade förbund 
är det inte heller alltid realistiskt att göra sådana studier. Studier av situationen 
under första världskriget får framförallt inriktas på olika former av jämförande 
studier mellan livsmedelsnämnder i olika kommuner eller på en ren fallstudie av 
situationen i en enskildkommun.

Jämförelser av arbetet i familjebidragsnämnder kan av praktiska skäl vara 
minst komplicerat att göra mellan kommuner som alla hade separata nämnder för 
familjebidragsfrågoma. Då behöver inte dessa frågor sorteras ut från andra 
ärenden, vilket blir särskilt tydligt i de fall kommunalnämnden fungerade som 
familjebidragsnämnd. Det kan emellertid inte uteslutas att bedömningar och 
ställningstagande gjordes något mer självständigt om det fanns ett särskilt organ 
för uppgiften. Undersökningarna av familjebidragsnämndemas arbete behöver 
inte inskränkas till åren för andra världskriget, utan kan göras över en längre 
period och överskrida 1952 års reformering av den kommunala indelningen. 
Särskilda familjebidragsnämnder fanns kvar ända fram till 1970-talet, men var 
under senare år klart färre än under krigsåren på 1940-talet.37~

På samma sätt går det att göra tidsmässigt utdragna undersökningar av arbetet 
med de kommunala civilförsvarsfrågoma. Startpunkten kan vara antingen 1939 
när kommunerna fick möjlighet att tillsätta särskilda luftskyddsnämnder eller år

371 SFS 2002:833.
372 Till exempel protokoll Redvägs kommunfullmäktige 1970-12-17, § 29, och Sveriges kommun- 

kalender 1971.



1944 när större kommuner blev tvungna att välja separata civilforsvarsnämnder. 
Kraven på särskilda nämnder försvann visserligen 1960. men det förekom långt 
senare att framförallt större kommuner hade särskilda civilforsvarsnämnder. Då 
kan jämförande studier mellan två eller flera ungefär lika stora kommuner vara 
lämpliga. En viktig fråga blir här vilket handlingsutrymme som kommunerna 
hade i förhållande till de statliga organen.

Det är också av värde att undersöka om det förekom några partipolitiska 
motsättningar i nämnderna. Eventuell oenighet kunde möjligen ha sin grund i 
vilken hänsyn det skulle tas till de statliga regelverken. Det är tänkbart att 
socialdemokraterna stod för en något mer statsbunden linje än vad de borgerliga 
företrädarna gjorde. Det troligaste är emellertid att de partiskiljande frågorna var 
mycket få. En mer övergripande punkt att undersöka är också i vilken mån det 
förekom att kvinnor valdes in i de kommunala organ som hade anknytning till 
totalförsvaret, detta utöver att det skulle finnas minst en kvinnlig ledamot i en 
särskilt tillsatt civilförsvarsnämnd. Frågan är till exempel om det går att finna 
någon endaste kvinna som var ledamot eller suppleant i hästuttagningsnämnden/ 
uttagningsnämnden. Den förmodade frånvaron av kvinnor i dessa organ relateras 
inte minst till regelverkets krav på ledamöterna.

Tolkningsramar
Lämpliga tolkningsramar till de kommunala totalförsvarsfrågoma är relationen 
mellan stat och kommun, ungefär på samma sätt som har redovisats ovan i fråga 
om brandförsvaret ovan. Det handlar särskilt om dimensionen statsbundenhet 
och självständighet som i det här fallet kan tyckas helt uppenbar. Det är vidare 
tänkbart att relatera till begreppen självförvaltning och egenförvaltning, samt 
centralisering och decentralisering.’7’

Källmaterialet
Det kommunala källmaterialet är naturligtvis mest lättillgängligt i de fäll då 
kommunerna valde att tillsätta separata organ för varje verksamhetsområde, f 
fråga om kristidsnämnderna och hästuttagningsnämndema/uttagningsnämnderna 
var dessa obligatoriska för alla kommuner, varför det bör vara okomplicerat. 
Samma sak gällde även for civilförsvarsnämndema i de större kommunerna. För 
civilförsvarsnämnderna i mindre kommuner och för familjebidragsnämnderna 
fanns däremot inga sådana krav. Om det inte tillsattes någon särskild nämnd bör 
det framgå av arkivförteckningarna under vilken nämnd som frågorna sorterade. 
Det ligger nära till hands att det var kommunalnämnden som tog hand om dessa 
frågor. Ett annat sätt att ta reda på saken är att gå igenom protokollen från 
kommunens högsta beslutande organ vid tiden for när den nya lagen trädde i 
kraft, vilket tor familjebidragen blir 1940 och för civilförsvaret åren 1944 eller 
1945. Av protokollen bör det framgå vilken styrelse/nämnd som gavs i uppdrag 
att administrera ärendena.

™ Strandberg 1995 s 1 19-127 och Dahlkvist och Strandberg 1999 s 284ff.



Verksamheten i kristids-, familjebidrags- och civilförsvarsnämnderna bör vara 
väl dokumenterad i form av protokoll. Däremot är det betydligt mer osäkert om 
hästuttagningsnämnderna/uttagningsnämndema hade möten särskilt regelbundet, 
dä ordföranden i nämnden troligen skötte en hel del löpande ärenden utan att 
kalla in hela nämnden. Det finns därmed en risk att dokumentationen från dessa 
organ i form av protokoll i många fall kan vara något bristfällig. Däremot är 
möjligheterna större att det finns andra handlingar bevarade. Det existerar såldes 
inget entydigt samband mellan förekomsten av ett separat organ och en bevarad 
dokumentation. Studier av uttagningsnämnderna kan därför vara något vanskliga 
att genomföra, bortsett från undersökningar om eventuella inval av kvinnliga 
ledamöter i nämnderna. Uttagningsnämnderna måste utan tvekan betraktas som 
en mycket manligt kodad sfär. Valen skall alltid framgå av protokollen från 
fullmäktige eller stämman.

Summering
Brandförsvaret är ännu ett kommunalt ansvarsområde där det långt fram i tiden 
fanns separata regelverk för städer, köpingskommuner och municipalsamhällen 
respektive landskommuner. Fram till 1940-talets mitt fanns det inga egentliga 
krav på att landskommunerna skulle ordna något eget brandförsvar, medan de 
administrativa tätorterna var tvungna att följa ett förhållandevis detaljerat statligt 
regelverk. Länsstyrelsen skulle bl.a. godkänna brandförsvarsorganisationen i 
form av brandordningar ner på detaljerad nivå, exempelvis hur många personer 
det skulle finnas och hur många av dessa som hela tiden måste upprätthålla 
beredskap för utryckning.

Från år 1963 var regelverket detsamma för alla primärkommuner. Genom att 
även landskommunerna fick krav på sig att hålla utryckningsstyrkor i beredskap 
ökade deras kostnader för brandförsvaret högst avsevärt. Det harmoniserade 
regelverket innebar emellertid inte att städer och landskommuner tvingades hålla 
samma standard på verksamheten. Brandförsvarets organisation har av tradition 
utformats på grundval av kommunens folkmängd, yta och brandrisker. Den nya 
lagen som trädde i kraft 1963 var i kombination med kommunblocksreformens 
sammanläggningar bidragande orsaker till centraliseringen av brandväsendet i 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Den geografiska dimensionen är 
därför av stort intresse vid studier av brandförsvarets historiska utveckling. Det 
detaljerade nationella regelverket som gällde fram till slutet av 1980-talet, med 
tillhörande lokala bestämmelser som alltid måste godkännas av statliga organ, 
gör att studier av brandförsvarets organisatoriska utveckling materialmässigt inte 
blir så väldigt komplicerade. Alla betydelsefulla förändringar måste behandlas av 
kommunens högsta beslutande organ. Förekomsten av en särskild brandstyrelse 
underlättar dock ytterligare sådana undersökningar, då fler detaljfrågor om 
kommunens brandväsende behandlades på den politiska nivån och därför med få 
undantag finns väl dokumenterade i det kommunala arkivmaterialet.



Kommunernas olika uppgifter inom totalförsvaret i form av livsmedelsnämnd, 
kristidsnämnd, familjebidragsnämnd, uttagningsnämnd och civilförsvarsnämnder 
får ses som tydliga uttryck för kommunala uppgifter med tämligen låg grad av 
självbestämmande i förhållande till statliga organ. Lokala undersökningar kan 
därmed göras utifrån motivet att undersöka förekomsten av en långtgående 
statsbundenhet hos de kommunala organen. Ett annat skäl till att göra sådana 
undersökningar kan grundas på ett intresse för att vilja veta mera om hur det 
svenska lokalsamhället påverkades av andra världskrigets beredskapsår.



16. TEKNISK VERKSAMHET
Den tekniska verksamheten i kommunerna uppvisade en lång tid stora skillnader 
mellan olika typer av kommuner, där städerna hade långt större kostnader for 
teknisk verksamhet än landskommunerna. Orsakerna var inte minst praktiska 
genom den mycket tätare bebyggelsen. Lagstiftningen var däremot inte alls så 
omfattande som i fråga om hälsovård, byggnadsväsende och brandförsvar. Den 
tekniska verksamheten har i föreliggande kapitel delats upp på fyra separata 
avsnitt: gator och vägar, vatten och avlopp, fastigheter samt annan affärsdrivande 
verksamhet. Den tekniska verksamheten, inte minst gator och vägar, var en av 
städernas största utgiftsområden. Uttryckt som andel av alla de kommunala 
utgifterna låg den tekniska verksamheten högre i städerna än i köpingskommuner 
och framförallt landskommuner. De kommuner som i allmänhet hade allra lägst 
andel utgifter för teknisk verksamhet var jordbruksdominerade landskommuner 
som helt saknade tätorter, vilket måste ses som tämligen logiskt.

Gator och vägar
Städerna hade själva ansvaret för byggandet och underhållet av sina gator och 
vägar. På landsbygden (köpingskommuner och landskommuner) var gatu- och 
vägväsendet däremot fram till år 1943 en gemensam angelägenhet for häradet 
eller motsvarande område. En särskild vägskatt utgick på landet, vilket ofta var 
en orsak till stadsbildningar. År 1943 förstatligades emellertid vägväsendet på 
landsbygden. Därmed fanns inte längre något motiv till stadsbildning på denna 
grund, vilket emellertid inte hindrade att flera nya städer tillkom fram till och 
med år 1951.

Städernas utgifter for gator och vägar var betydande under betydande delar av 
1900-talet. Orsaker kan sökas dels i städernas växande folkmängd till följd av 
urbaniseringen och industrialiseringen, dels bilismens stora expansion som på 
allvar tog fart efter andra världskrigets slut. Bilismen hade visserligen börjat öka 
under 1920-talet för att sedan stagnera under kriget, men utvecklingen efter 1945 
innebar det stora genombrottet för motorfordonstrafiken i Sverige. Anpassningen 
av städernas gator och vägar till en omfattande biltrafik var ingen enkel åtgärd, 
utan en mer långsiktig och definitivt inte billig utvecklingsprocess. Städerna fick 
en hel del statliga bidrag till sina utgifter för gator och vägar, framförallt för 
genomfartsvägar och liknande, men statsbidragen täckte tämligen sällan de totala 
kostnaderna.™ 174
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På det organisatoriska planet sorterade frågorna om gator och vägar i städerna 
vanligen direkt under drätselkammaren. Vissa städer hade emellertid tekniska 
avdelningar/utskott knutna till drätselkammaren. Ett förhållandevis begränsat 
antal städer, framförallt de större, inrättade separata nämnder som i många fall 
benämndes gatunämnder. Landskommuner och köpingar hade mycket ofta en 
organisation som innebar att den kommunaltekniska verksamheten låg direkt 
underställd kommunalnämnden.17'

Obligatoriska politiska organ tillkom först i mitten av 1960-talet. Under 
perioden mellan 1965 och 1978 skulle till exempel samtliga kommuner ha en 
trafiknämnd. Regelverket utfärdades samtidigt som polisväsendet övergick från 
kommunal till statlig regi. I trafiknämnden skulle polischefen (polismästaren) i 
distriktet vara ordförande. Kommunens fullmäktige skulle välja två ledamöter 
och två suppleanter. Om en kommun var uppdelad på flera polisdistrikt skulle 
det finnas en nämnd för varje sådan del av kommunen. Nämndens uppgifter 
bestod i att behandla ärenden om lokala trafikföreskrifter och yrkesmässig trafik. 
År 1978 ändrades lagen och kravet på en särskild trafiknämnd borttogs. Ansvaret 
kunde nu ligga på en annan kommunal styrelse eller nämnd, och i avsaknad av 
särskilt beslut var kommunstyrelsen trafiknämnd.’76 Utöver trafiknämnderna 
blev det under 1950-, 1960- och 1970-talen relativt vanligt att kommunerna, 
också landskommunerna, inrättade trafiksäkerhetskommittéer. Dessa hade till 
uppgift att arbeta med och propagera för en förbättrad trafiksäkerhet under en 
period med tilltagande bilism och ett stort antal allvarliga trafikolyckor med 
dödlig utgång.17.

Från 1970-talet och framåt inrättade kommunerna vanligen tekniska nämnder, 
vilka hade hand om den samlade tekniska verksamheten i kommunerna. Det var 
inte ovanligt att trafiknämnderna efter år 1978 uppgick i denna nämnd. Vissa 
kommuner valde dock att behålla separata trafiknämnder, men dessa fick då fler 
ledamöter än de två som hade gällt fram till år 1978. Separata trafiknämnder 
förekom ännu i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet i ett mindre antal 
kommuner. Även trafiksäkerhetskommittéerna började under 1980- och 1990- 
talet inlemmas i andra nämnder, inte minst tekniska nämnder. I ett ganska 
begränsat antal fall har trafiksäkerhetskommittéer behållits som separata organ 
fram till 2000-talet. I vissa fall har namnet ändrats till trafiksäkerhetsnämnd. Om 
det inte fanns någon teknisk nämnd låg ansvaret ofta på kommunstyrelsen, vilket 
var mest utbrett i mindre kommuner. Ett annat alternativ som framförallt har 
praktiserats i de större kommunerna är att det har behållits en särskild gatunämnd 
och en fastighetsnämnd.™ 175
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Lokala undersökningar av städernas arbete med gator och vägar kan göras under 
längre tidsperioder och med bred omfattning. Studierna får särskilt inriktas på 
hur stora ekonomiska belopp som investerades i gator och vägar i förhållande till 
städernas totala utgifter. Det kan då undersökas om utgifter för gator och vägar 
ställdes mot utgifter för skolväsende och socialvård vid behandlingen av den 
kommunala budgeten. Vidare är det av intresse om arbeten med gator och vägar 
gjordes som beredskapsarbeten på arbetsmarknadspolitiska grunder. Studier av 
kommunernas utgifter för gator och vägar kan också utvidgas till mer samtida 
förhållanden under tiden med enhetlig kommunbeteckning och ända fram till 
kommunernas ekonomiska stålbad under 1990-talets krisår. Vid mer detaljerade 
studier kan det också vara aktuellt att gå in och undersöka i vilken omfattning 
kommunerna erhöll statsbidrag för arbetet. Här kommer alltså relationen mellan 
staten och kommunerna in. En annan fullt möjlig infallsvinkel är att fokusera på 
utvecklingen före och efter en stadsbildning. Frågan är då inte minst om 
stadsbildningen innebar att orten satsade större belopp på gator och vägar än 
tidigare och att vägstandarden förbättrades. För köpingar och landskommuner, 
där staten från år 1943 var väghållare, kan det vara av värde att bl.a. undersöka 
kommunernas kontakter med de statliga organ som ansvarade för vägfrågor.

I de kommuner som hade särskilda politiska organ för trafiksäkerheten är det 
tänkbart att undersöka om de lyckades åstadkomma några tydliga förbättringar, i 
fall det går att bedöma. Åtminstone borde det finnas möjlighet att studera om 
kommittéerna verkar ha fokuserat frågor av mer väsentlig betydelse, exempelvis 
om det behandlades frågor kring trafiksituationen i tätorterna eller om det även 
togs upp ärenden om trafiksäkerheten på landsbygden.

Tolkningsramar
En utgångspunkt kan här vara moderniserings- och urbaniseringsprocessen. Det 
finns ett samband mellan urbaniseringsprocessen och behovet av att bygga ut 
gator och vägar, både i städer och senare i framväxande tätorter på landsbygden. 
Denna tolkningsram inriktas främst på de olika stegen i urbaniseringsprocessen. 
Ökningen av urbaniseringsgraden varierade också över tiden.370 Även relationen 
mellan stat och kommun kan vara aktuell.379 380

Källmaterialet
Källmaterialet till studier av kommunernas gator och vägar återfinns i äldre tider 
till största delen i handlingar från de övergripande beslutande organen, alltså 
drätselkammare/kommunalnämnd och fullmäktige. 1 en del av städerna fanns det 
också särskilt tillsatta gatunämnder, men de slutliga besluten torde i allmänhet ha 
tagits i kommunens styrelse och fullmäktige. Byggandet och underhållet av gator 
och vägar handlade i många fall om förhållandevis stora ekonomiska belopp,

379 Nilsson 1989 s 13-28.
380 Strandberg 1995 s 119-127 och Dahlkvist och Strandberg 1999 s 284ff.



varför besluten normalt skall ha tagits i samband med behandlingen av utgifts- 
och inkomststaten (budgeten) på hösten varje år. Det finns dock inga garantier, 
varför protokoll och andra handlingar måste noga gås igenom kontinuerligt. 
Källmaterial från trafiknämnderna under tidsperioden med nära koppling till 
polismyndigheten finns sällan i kommunarkiven, utan får sökas via polisen i 
statliga arkiv. Däremot skall materialet från trafiksäkerhetskommittéerna finns i 
kommunarkiven. Antalet sammanträden hos dessa organ varierade emellertid 
antagligen en hel del mellan olika kommuner, då verksamheten inte byggde på 
något nationellt regelverk och därför rimligen till ovanligt stor del var beroende 
av lokal kreativitet och handlingskraft.

Vatten och avlopp
De första centrala vattenledningarna i städerna tillkom på 1860-talet och under 
1870-talet började det också att anläggas vattenverk. År 1900 hade 50 svenska 
städer egna vattenverk. Under 1900-talet första årtionden följde ytterligare 
utbyggnad. I de allra flesta fall användes inledningsvis så kallade ytvattentäkter, 
vilket innebär att vattnet togs från sjöar och andra vattendrag. Det var bara ett 
fåtal städer som hade borrade grundvattentäkter. När metoderna att på kemisk 
väg kontrollera vattenkvaliteten utvecklades skedde en gradvis övergång till fler 
vattentäkter baserade på grundvatten. Anläggandet av vattenledningar i städerna 
innebar också ett klart framsteg för brandförsvarets del genom tillgången till 
brandposter, vilket medförde snabbare och effektivare släckning. Utbyggnaden 
av vattenledningsnätet i städerna var sällan någon kontroversiell fråga, då den 
medförde betydande fördelar tor flera olika aktörer, nämligen befolkningen, 
näringslivet och brandförsvaret.

Hälsovårdsstadgoma av år 1874 och år 1919 stipulerade att en av städernas 
viktigare uppgifter var att förse befolkningen med rent vatten. Även om det vid 
denna tidpunkt inte fanns någon lag som krävde att städerna skulle bygga 
vattenverk innebar hälsovårdsstadgans bestämmelser i praktiken att städerna på 
något sätt var tvungna att ordna en fungerande vattenförsörjning. Städernas 
ansvar ansågs då bara gå så långt att de tillhandahöll vatten via vattenposter på 
gatan. När vattenledningar drogs in i fastigheterna hade städerna möjlighet att ta 
ut anslutningsavgifter. Utanför städerna var det främst i administrativa tätorter 
och andra framväxande tätorter på landsbygden som det efter hand blev aktuellt 
att ordna vattenförsörjning i kommunal regi. Under 1950-talet genomfördes flera 
ändringar av regelverket som innebar mer tvingande bestämmelser. Under 1950-, 
1960- och 1970-talen skedde en mycket stor utbyggnad av den kommunalt 
ordnade vattenförsörjningen i främst de mindre tätorterna. För landskommunerna 
innebar utbyggandet av vatten och avlopp betydande utgifter. Utbyggnaden av 
vatten respektive avlopp skedde oftast parallellt.,sl 181
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Vid tiden for 1862 års kommunreform var städernas avloppsanläggningar 
mycket bristfälliga. Avloppen utgjordes i praktiken bara av rännstenar och öppna 
diken, vilket självklart medförde att de sanitära förhållandena var långt ifrån bra. 
På 1860-talet började de större städerna att bygga nedgrävda avloppsledningar. 
År 1880 hade 10 städer sådana avlopp, och år 1900 hade siffran stigit till 54 
städer. Byggandet av avlopp innebar att problemen nu istället flyttades till de 
vattendrag där avloppsvattnet släpptes ut.

Utöver vattentoaletterna i bostäderna började också industrierna att släppa ut 
alltmer föroreningar via avloppsvattnet under 1900-talets första årtionden. I takt 
med utbyggnaden av avloppsnäten i städer och andra tätorter blev det ett av 
landets större miljöproblem under 1900-talet. Avloppsreningen ledde inte sällan 
till tvister om vilka intressenter som hade det huvudsakliga ansvaret för den 
uppkomna situationen och vad som skulle göras åt den. Hälsovårdsnämnderna, 
då framförallt i städerna, var ofta mer angelägna att vidta åtgärder än vad som 
var fallet hos de organ som hade det övergripande ansvaret, drätselkammaren 
och stadsfullmäktige. Att bygga nya kommunala reningsverk var nämligen 
ganska dyrbart, men kunde ibland lösas gemensamt, då avloppsproblematiken 
inte sällan omfattade flera kommuner. Ett skäl till att många kommuner inte tog 
några större initiativ för att komma till rätta med problemen var att de statliga 
tillsynsmyndigheterna, framförallt länsstyrelserna, länge intog en passiv attityd.

Under 1950-talet började utbyggnaden av de kommunala reningsverken med 
höggradig rening att komma i gång i större skala. År 1955 fanns endast cirka 30 
sådana anläggningar i landet, medan antalet bara fem år senare, alltså år 1960, 
uppgick till inte mindre än 360 verk. Under 1960- och 1970-talen fortsatte sedan 
utbyggnaden, som också stimulerades av statsmakten genom ganska frikostiga 
statsbidrag. Under ett par årtionden ägde det rum en högst påtaglig förbättring av 
vattenreningen, både i städerna och i mindre tätorter på landsbygden. De statliga 
tillsynsmyndigheterna hade samtidigt blivit betydligt mer handlingskraftiga, bl.a. 
genom inrättandet av naturvårdsverket, som tillkom år 1967.382

Vatten- och avloppsverksamhet hade ofta samma organisatoriska tillhörighet 
som gator och vägar. Ansvaret låg sålunda i allmänhet hos drätselkammaren i 
städerna och kommunalnämnden i köpingar och landskommuner. Vissa av de 
större städerna hade dock som tidigare nämnts särskilda gatunämnder. I en del 
landskommuner inrättades särskilda organ för vatten- och avloppsfrågor. Ett 
annat alternativ var mer tillfälliga kommittéer under själva utbyggnadsfasen. När 
kommunerna i större utsträckning fick tekniska nämnder från 1970-talet och 
framåt hamnade vatten- och avloppsfrågorna i allmänhet där.383

'“2 SOU 1961:9 s 102ff, Svensson 1962e s 144f, Larsson 1991 s 368ff, Bokholm 1995 s 106f och 
268f och Bro 2000.

383 Till exempel protokoll Köpingsviks kommunalfullmäktige 1967-12-11, § 106, och Information 
Växjö kommunarkiv 2002-04-26 s 10, 19 och 21.



Lokala undersökningar baserade på stads- och kommunhistoriskt källmaterial 
blir for äldre tider framförallt inriktade på situationen i städerna. Under 1800- 
talet är det fullt tänkbart att följa frågan om utbyggnaden av det kommunala 
vattenledningsnätet. I landskommunerna började denna utbyggnad senare, varför 
jämförelser mellan stad och land förhållandevis sällan hamnar i tidsmässig fas. 
Komparativa studier bör därför i första hand göras mellan kommuner av samma 
typ och storlek, städer jämförs sålunda med städer och landskommuner med 
andra landskommuner.

Frågor som särskilt lämpar sig for jämförande studier och som dessutom har 
ett mer övergripande intresse ur inte minst miljösynpunkt rör utbyggnaden iv de 
höggradiga reningsverken under efterkrigstiden. Om någon funderar på att skriva 
en uppsats på temat vatten och avlopp bör det allvarligt övervägas om inte 
reningsverkens utbyggnad är rätt ämne. Visserligen låg städerna ofta tidsmässigt 
före köpingskommuner och landskommuner, men skillnaderna var ändå så pass 
begränsade att jämförande studier bör vara möjliga att genomföra. Jämförande 
studier kan naturligtvis också mycket väl göras bara mellan städer eller endast 
mellan landskommuner. Vid utbyggnaden av reningsverken bör kommunernas 
relation till staten beaktas på två sätt:

• I vilken utsträckning som den förbättrade reningen tillkom efter krav från 
de statliga myndigheterna därför att föroreningar av vattendragen var lögst 
påtagliga.

• De speciella statsbidragens betydelse för att utbyggnaden verkligen kon till 
stånd.

Även om statsbidragen till reningsverken var viktiga, var kommunernas totala 
kostnader för vatten- och avlopp i många fall dryga under främst 1950-, 960- 
och 1970-talen. Utbyggnaden var en del av den stora kommunala expansionen 
som delvis finansierades med kraftigt höjd kommunalskatt. En intressant :'råga 
blir i vilken utsträckning som de höjda kommunalskatterna kan kopplas till 
utbyggnaden av vatten och avlopp? Frågan kan dock i många fall vara svir att 
besvara, då den antagligen kräver mer ingående kunskaper i kommunal ekoiomi 
för att i detalj kunna utredas.



Tolkningsramar
Som tolkningsramar kan här urbaniserings- och modemiseringsperspektivet vara 
till glädje.3*4 Utbyggnaden av gemensamma vatten- och avloppsanläggningar i 
kommunal regi är nära förbundet med dessa övergripande samhällsförändringar. 
Behovet av denna typ av kollektiva nyttigheter var däremot tämligen begränsat i 
det gamla agrara samhället. De specialdestinerade statsbidrag som lämnades till 
kommunala investeringar i reningsverk kan analyseras utifrån ett centrali serings- 
och decentraliseringsperspektiv. I Ingemar Norrlids analysmodell för mätning av 
centraliserings- och decentraliseringsgraden i relationen mellan staten och 
kommunerna, innebär förekomsten av statsbidrag, i synnerhet specialdestinerade 
statsbidrag, att egenskapen kommunernas resursautonomi koncentreras till den 
statliga nivån. Ur ett kommunalt perspektiv är alltså decentraliseringsgraden låg. 
Norrlids modell fokuserar dock främst på statsbidrag till kommunernas löpande 
kostnader (driftskostnader).’*" Frågan blir hur specialdestinerade statsbidrag till 
investeringar då skall ses. Rimligen måste de ur kommunal synvinkel ses som 
något mindre decentraliseringsfientliga än de specialdestinerade statsbidragen till 
driftskostnader. Utbyggnaden av vattenreningen får utan tvekan anses ha legat i 
statens, kommunernas och allmänhetens intresse.

Problematiken kan eventuellt relateras till den kommunala indelningen och 
det som Jon Pierre benämner kommunernas administrativa och ekonomiska 
kapacitet, framförallt det sistnämnda.3*6 Utbyggnaden av reningsverken inleddes 
nämligen under 1950- och 1960-talen, då kommunerna visserligen hade blivit 
klart större, men kanske inte tillräckligt stora för att med säkerhet och framförallt 
inom ett kortare tidsperspektiv kunna klara av att utan statlig ekonomisk hjälp 
åstadkomma en god avloppsrening. Det var mest tydligt i landskommuner som 
innehöll flera tätorter där det fanns behov av att bygga separata höggradiga 
reningsverk.

Källmaterialet
Utbyggnaden av kommunernas vatten- och avloppsanläggningar innebar i regel 
så stora ekonomiska åtaganden att frågorna behandlades i fullmäktige. Dessutom 
låg ansvaret i på kommunens styrelse, drätselkammaren/kommunalnämnden. 1 
ett mindre antal städer var dock gatunämnden ansvarig och vissa landskommuner 
hade också särskilda nämnder för vatten och avloppsfrågor. Innan lokala studier 
sätts igång måste det alltså med hjälp av arkivförteckningarna klaras ut om det 
fanns något särskilt organ tillsatt. Ett alternativ var inrättandet av tillfälliga 
kommittéer. Beslut om vatten- och avloppsprojekt fattades inte alltid i samband 
med budgetbehandlingen, utan kan också ha tagits vid andra tillfällen under åren. 
Genom att det i regel blir nödvändigt att gå igenom protokoll och handlingar 
kontinuerligt från kommunernas politiska organ måste undersökningsperioderna 
i regel begränsas. 384 385 386

384 Nilsson 1989 s 13-28.
385 Norrlid 1983 s 18-26.
386 Pierre 1994 s 19f.



Fastigheter
De kommunala fastigheterna är ett ganska brett område, varför föreliggande 
avsnitt hara skall ses som en kortare orientering. Även här har det funnits 
avsevärda skillnader mellan olika typer av primärkommuner. De större städernas 
fastighetsinnehav har av naturliga skäl varit oändligt mycket större än vad som 
gällde i de många små landskommuner som fanns fram till storkommunreformen 
år 1952. Städerna hade följaktligen betydligt högre utgifter för fastigheter än 
landskommunerna. Frågor om kommunala fastigheter är därför nära kopplade till 
verksamheter som fastigheterna var avsedda för, exempelvis skolor, daghem, 
ålderdomshem och brandstationer. På frågan om byggandet och de geografiska 
placeringarna av byggnaderna kan också ett mer allmänt politiskt perspektiv 
anläggas.

1 många fall sorterade kommunernas fastighetsfrågor under drätselkammaren 
eller kommunalnämnden. Vissa städer, framförallt de större, liksom ett relativt 
begränsat antal köpingskommuner och landskommuner, inrättade dock separata 
fastighetsnämnder. En lite enklare variant som förekom under främst I960-, 
1970- och 1980-talen var de centrala byggnadskommittéerna, som ansvarade för 
i princip nästan alla kommunala nybyggnadsprojekt. Tidigare hade det i många 
kommuner funnits tillfälliga byggnadskommittéer för varje större enskilt projekt. 
I vissa kommuner fanns både central byggnadskommitté och fastighetsnämnd. 
De centrala byggnadskommittéerna har ofta uppgått i de tekniska nämnderna 
eller återgått till att sortera direkt under kommunstyrelserna. Ett förhållandevis 
begränsat antal kommuner har fortfarande under 2000-talet kvar sina särskilda 
fastighetsnämnder.387

Förslag till forskning
Lokala studier av kommunala fastighetsfrågor kan for äldre tider främst göras på 
källmaterial från städer. Om en större stads olika byggprojekt skall undersökas 
ter det sig fullt tillräckligt att göra det i form av en fallstudie som kan ske med 
hjälp av handlingar från de högsta beslutande organen. I landskommunerna blir 
det av intresse att undersöka de kommunala fastigheterna från tillkomsten av 
storkommunerna 1952 och framåt. Två perspektiv kan utvecklas:

• Den omfattande utbyggnaden och kvalitetshöjningen av den kommunala 
verksamheten medförde ökat behov av nya lokaler. En viktig statussymbol 
för kommunerna var nya kommunalhus för de administrativa funktionerna. 
Andra tydliga exempel var nya ålderdomshem och centralskolor, där vissa av 
de senare även skulle fungera som högstadieskolor. 187

187 SOU 1972:32 s 70-89, Sveriges kommunkalender 1958-2003, F:ridh och Dahlberg 1962 s 486f'f, 
Johansson 1962 s 562 ff, Bokholm 1995 s 270 och Hammarlund-Larsson 2002 s 113-120.



• Den nya kommunindelningen bidrog till att det kunde bli större diskussioner 
om var inom kommunen en ny anläggning skulle placeras, vilket i sin tur kan 
leda till en form av kompensationstänkande. Om till exempel en kommundel 
fick en ny skola skulle liknande investeringar troligen också göras i andra 
kommundelar inom en ganska snar framtid. Här finns det alltså en klar 
anknytning till den geografiska dimensionen i politiken.

Byggprojekten har också viss anknytning till den kommunala ekonomin. Frågan 
gäller då inte minst om kommunerna valde att finansiera projekten med egna 
medel, vilket kunde leda till höjd kommunalskatt redan på kort sikt. Ett annat 
alternativ var att finansieringen huvudsakligen skedde genom upplåning, som 
kunde innebära att skattehöjningar sköts framåt i tiden. Undersökningar av 
landskommuner kan med fordel göras i form av jämförande studier av flera 
kommuner. Vid val av undersökningskommuner kan ett viktigt kriterium vara 
kommunernas tätortsgrad, d.v.s. hur hög andel av befolkningen som var bosatta i 
tätorter. Om syftet är att visa kontraster mellan olika kommuner är det förstås 
motiverat att välja kommuner med stora skillnader i tätortsgrad. Uppgifter om 
tätortsgraden finns i den nationella befolkningsstatistiken. En rimlig hypotes är 
att en relativt låg tätortsgrad medför ett större antal något mindre kommunala 
byggprojekt, medan en högre tätortsgrad skulle leda till något färre och större 
projekt.

Tolkningsramar
Det är tveksamt om kommunala fastighetsfrågor skall ses som ett särskilt 
tematiskt område som lämpar sig för lokala undersökningar utan kopplingar till 
de många andra ämnesområden som redovisas i föreliggande publikation. Av 
denna anledning ges här inga förslag till tolkningar.

Källmaterialet
Åtminstone de större byggprojekten skall ha behandlats av kommunemas högsta 
beslutande organ, fullmäktige och drätselkammare/kommunalnämnd. I den mån 
kommunerna har haft en särskilt tillsatt fastighetsnämnd och/eller en central 
byggnadskommitté och tillfälliga byggnadskommittéer skall protokoll och andra 
handlingar från dessa gås igenom omsorgsfullt. För mer modem tid är ofta 
handlingar från tekniska nämnden högst relevanta. Det far anses troligt att mer 
detaljerade uppgifter om projekten redovisas i dessa underordnade organ. I fråga 
om de kommunalekonomiska aspekterna på byggprojekten är det däremot 
synnerligen betydelsefullt att dessa undersöks i källmaterial som kommer från 
kommunens styrelse (drätselkammare/kommunalnämnd/kommunstyrelse) och 
fullmäktige.



Annan affärsdrivande verksamhet

I de större städerna bedrevs det under 1800-talets senare del ett antal olika 
former av affärsdrivande verksamhet, som till allra största delen var frivilliga 
åtaganden från städernas sida. Till skillnad från obligatorisk verksamhet var den 
frivilliga huvudsakligen finansierad med avgifter och inte via beskattningen. 1 
många fall hade det varit fullt tänkbart att verksamheterna istället hade skötts av 
privata intressenter. I föreliggande avsnitt skall det göras en kort orientering om 
de kommunala affärsverken. Affärsverkens utformning bestämdes inte bara av 
städernas storlek, utan deras geografiska belägenhet spelade också in. Ett bra 
exempel är förekomsten av hamnar i kommunal regi.388

Ett område där städerna engagerade sig tidigt var distributionen av elektricitet 
och gas. Städerna behövde nämligen elektricitet och/eller gas för den egna 
gatubelysningen, vilket gjorde att denna affärsdrivande verksamhet ansågs ligga 
inom ramen för den kommunala kompetensen. Det allra första kommunala 
elverket tillkom i Växjö år 1887. Elverken hade dock till en början en begränsad 
marknad, då utrustningen hade låg verkningsgard och elpriserna var så pass höga 
att merparten av befolkningen inte hade råd att installera elektricitet. Under 
1890-talet förändrades situationen genom övergången till högspänning, vilket 
bidrog till att ett tlertal kommunala elverk etablerades i städerna från 1890-talet 
och framåt. Det förekom också att städerna övertog tidigare privata elverk. De 
kommunala elverken i städerna har senare breddat sin verksamhet, bl.a. med 
leverans av fjärrvärme, och då fått namnet energiverk. En annan mycket vanlig 
utveckling har varit att energiverken ombildats till kommunala bolag, vilket 
delvis hängt samman med avregleringen av elmarknaden som skedde på 1990- 
talet. Det har också förekommit att kommuner sålt ut hela eller delar av sina 
energibolag till privata intressenter som ett led i att sanera den kommunala 
ekonomin. På ett organisatoriskt plan leds verksamheten numera i regel av en 
kommunal bolagsstyrelse. Distributionen av gas har däremot successivt minskat i 
betydelse.189

Ett annat område var kollektivtrafiken, framförallt spårvägar, bussar och 
tunnelbanor. Det sistnämnda har bara varit aktuellt i Stockholm. Utbyggnaden av 
kollektivtrafiken hängde inte minst samman med städernas befolkningstillväxt, 
som bl.a. resulterade i att de fick betydligt större geografisk utbredning Till en 
början upprätthölls kollektivtrafiken främst av privata företag. De tidigare 
hästspårvägarna började ersattes av elektriskt drivna spårvägar alldeles i början 
av 1900-talet. Strax därefter inleddes processen med att spårvägarna övergick i 
kommunal regi. 1 Stockholms stad var denna utveckling successiv och avslutades 
år 1920. Busstrafik i städerna började etableras redan i början av 1900-talet. Till 
en början var det ofta privata företag som skötte verksamheten. Under 1920- och 
1930-talen startades busstrafik i kommunal regi. Senare övertogs även privata 
bussföretag. 1 början på 1960-talet hade alla städer med fler än 60 000 invånare

’** Svensson 1962e s 141 ffoch Bokholm 1995 s 105f.
m Nilsson 1924 s 267ff, Svensson I962e s 1411', L.arsson 1991 s 365, Petersson 1994 s 142f, Bok

holm 1995 s 105ff och 268 samt Bohlin 2004.



busstrafik i kommunal regi. Det totala antalet kommunala bussföretag uppgick 
till nästan 30. Vid denna tidpunkt hade antalet kommunala spårvägar reducerats 
genom att trafiken ersatts med bussar. Denna process fortsatte under 1960-talet 
och därefter har spårvägstrafiken minskat ytterligare i betydelse. Det är bara två 
städer, Göteborg och Norrköping, som behållit spårvägstrafik i större skala. I 
Stockholm har istället tunnelbanan efter år 1950 vuxit fram som ett betydelsefullt 
kommunikationsmedel. I mer modem tid har kollektivtrafiken ofta övergått på 
regionala huvudmän, där både landsting och kommuner är involverade.390 

Andra verksamhetsområden där städerna varit engagerade är:391

• Hamnar.
• Flygplatser.
• Slakthus.

Förslag till forskning
Lokala undersökningar av kommunernas (städernas) affärsdrivande verksamhet 
kan lämpligen främst inriktas på hur sådan verksamhet initierades och inrättades. 
Undersökningsperioderna kan starta i slutet av 1800-talet eller runt år 1900. 
Slutpunkten kan sättas vid flera olika tidpunkter, exempelvis runt år 1970 då 
städerna i allmänhet slogs samman med kringliggande landskommuner. En fråga 
av intresse är om det uppstod motsättningar med privata företag som riskerade 
att konkurreras ut av städernas affarsdrivande verk. En annan utgångspunkt är 
om det efter demokratiseringen av de svenska kommunerna år 1919 uppstod 
konflikter mellan socialistiska och borgerliga politiker kring den affarsdrivande 
verksamheten. En tänkbar hypotes är att förtroendevalda som representerade 
borgerliga partier var mindre benägna att starta affarsdrivande verksamhet än 
vad som troligen var fallet med socialdemokratiska och kommunistiska politiker. 
Antagandet bygger på föreställningen att borgerligheten skulle ha en större 
rädsla för att kommunen trängde ut privata intressenter. Det är inte omöjligt att 
vissa av företagarna själva var borgerliga politiker. Troligen är det bara i de 
största landskommunerna som det har förekommit affärsdrivande verksamhet i 
kommunal regi. De största landskommunerna, flertalet belägna i landets nordliga 
delar, hade trots allt högre invånarantal än de minsta städerna.

Tolkningsramar
En utgångspunkt för tolkningsramar till den affärsdrivande verksamheten är de 
olika stadierna i kapitalismens utveckling. Den affarsdrivande verksamheten 
innebar att kommunerna engagerade sig på områden där marknadskrafterna 
spelade en viktig roll, främst i ett inledande skede. Kapitalismens utveckling har 
behandlats av Rolf Torstendahl. I modellen delas kapitalismen in i fyra stadier:

390 Svensson 1962f s 254ff, Petersson 1994 s 79, Bokholm 1995 s 264foch Halvarsson, Lundmark 
och Staberg 2003 s 161.

391 Bokholm 1995.



klassisk industrikapitalism (1830/1850-1890), organiserad kapitalism (1890- 
1935/1945 ). participatorisk kapitalism/delaktighetskapitalism ( 1935/1945-1970) 
samt korporativ kapitalism ( 1970-). ’’”

Källmaterialet
Källmaterialet från de olika affdrsdrivande verksamheterna har en något speciell 
karaktär, då verksamhet i bolagsform varit vanlig. Materialet kan därför i vissa 
fall ännu förvaras hos dessa bolag. I första hand skall det dock alltid tas kontakt 
med aktuella stads-/kommunarkiv. Vid behov får dessa sedan hänvisa vidare till 
respektive bolag eller motsvarande.

Summering
Kommunernas tekniska verksamheter är ytterligare ett område där det länge 
förekom avsevärda skillnader mellan olika typer av kommuner. Städerna hade 
mycket större uppgifter och kostnader än landskommunerna, särskilt de med låg 
eller ingen tätortsgrad. Skillnaden mellan stad och land blev extra tydlig genom 
att städerna skötte sina gator och vägar i egen regi, för vilket statsbidrag utgick. 
På landsbygden var däremot staten ansvarig för vägväsendet från 1943. Innan 
dess hade ansvaret legat på lokala vägdistrikt som inte sällan anknöt till den 
gamla häradsindelningen. Till följd av urbaniseringsprocessen och de därigenom 
framväxande tätorterna på landsbygden skedde det en successiv utjämning så att 
även landskommunerna fick börja bygga gator och vägar samt vatten och avlopp. 
Utbyggnaden av avloppsledningar i städer och andra tätorter medförde att 
vattendragen utsattes för stor nedsmutsning, varför det under 1950-, 1960- och 
1970-talen blev nödvändigt att på allvar börja bygga höggradiga reningsverk. 
Det lyckades väl, bl.a. tack vare riktade statsbidrag. På så sätt undanröjdes ett av 
de allvarliga miljöproblemen i hela samhället. Den stora expansionen av den 
kommunala verksamheten efter år 1945 innebar att det sattes igång ett stort antal 
nybyggen av fastigheter för kommunal verksamhet i form av stads-/kommunhus, 
ålderdomshem och skolor. Det var inte minst tydligt i landskommunerna där 
lokaliteterna i ganska många fall tidigare hade varit något bristfälliga. Städerna 
bedrev dessutom flera olika typer av affdrsdrivande verksamhet som ibland 
mycket väl kunde ha drivits av privata företag. I vissa fall var det privata 
intressenter som hade startat verksamheten, och där städerna senare tog över 
ansvaret. Den affdrsdrivande verksamheten handlade främst om el- och gasverk, 
kollektivtrafik i form av spårvägar, bussar och tunnelbana, samt hamnar, 
flygplatser och slakthus.

11,2 Torstendahl 1989b s 85-97.



17. KULTUR

Inom kommunemas kulturverksamhet har biblioteken spelat en mycket viktig 
roll. Under lång tid bestod kulturen särskilt i mindre kommuner enbart av de 
kommunala biblioteken i den mån det ens fanns något sådant bibliotek. Ända 
fram till 1990-talet var biblioteken ett helt frivilligt kommunalt åtagande. Redan 
i början av 1900-talet hade dock staten genom speciella statsbidrag uppmuntrat 
kommunerna att starta bibliotek. Under tiden efter andra världskriget har det 
skett en breddning av den kommunala kulturverksamheten till att omfatta 
ekonomiskt stöd till bl.a. studieförbund, hembygdsföreningar och biografer. I 
större kommuner har dessutom bl.a. museer, teatrar och konsthallar varit viktiga 
delar av det samlade kulturutbudet. Sådana uppgifter har dock knappast varit 
aktuella i de mindre kommunerna. Samtidigt har de större städernas kulturutbud 
även kommit personer från andra kommuner till del.

Bibliotek
Många av de senare kommunala biblioteken har startades i annan regi, till 
exempel av privata intressen eller av ideella organisationer såsom någon av 
arbetarrörelsens grenar. Donationer låg bl.a. till grund för de privata bibliotekens 
uppkomst. Det har inte varit helt ovanligt att kommunbiblioteken bildats av flera 
olika bibliotek som har stått utanför den regelrätta offentliga sektom. De lokala 
variationerna på området har varit förhållandevis stora.

De senare kommunala biblioteken i landskommunerna har delvis sitt ursprung 
i de gamla sockenbiblioteken som främst tillkom på initiativ av prästerskapet. 
1842 års folkskolestadga gav nämligen möjlighet för prästerna att ta initiativ till 
sådana bibliotek. En viktig avsikt med sockenbiblioteken var att böckerna även 
skulle nå nya målgrupper, framförallt jordbrukarbefolkningen. Det utgick inga 
statsbidrag så biblioteken var ett helt frivilligt åtagande för socknarna. De första 
sockenbiblioteken startades redan i början av 1800-talet, men det var först under 
1860-talet som utvecklingen tog fart och antalet bibliotek mångdubblades på 
bara några år. En viktig orsak till den ganska snabba utvecklingen vid just denna 
tidpunkt anses vara tillkomsten av folkskoleinspektörer. Redan på 1870-talet 
inträdde dock en stagnation, vilket delvis kan ha berott på att bokinköpen inte 
alltid var avpassade efter befolkningens intresse och behov. Det var inte heller 
ovanligt att de ekonomiska anslagen till biblioteken var mycket låga eller 
obefintliga, vilket gjorde att förnyelsen av bokbestånden blev ringa.



År 1867 fastställde regeringen att det lokala ansvaret for biblioteken skulle 
ligga hos den borgerliga kommunen och inte hos den kyrkliga församlingen. 
Beslutet kan ses som en följd av att kompetensfördelningen mellan kommuner 
och församlingar inte hade blivit fullt klarlagd i samband med uppdelningen vid 
1862 års kommunreform. Oklarheten resulterade i något fall i motsättningar på 
lokal nivå mellan församlingen och landskommunen. Det visade sig dock att 
många landskommuner inte var beredda att i praktiken ta några initiativ på 
området, varför regeringsbeslutet innebar negativa effekter för biblioteken på 
landsbygden. År 1905 fick församlingarna på nytt möjlighet att sköta bibliotek, 
parallellt med de borgerliga kommunerna. Kyrkans nygamla befogenheter var 
inledningsvis otvivelaktigt till nytta för landsbygdens biblioteksväsende.

En hämmande faktor var att det inte utgick något statsbidrag till biblioteken, 
trots att många motioner hade lagts i frågan i riksdagen. År 1905 tog dock 
riksdagen ett beslut om att införa speciella statsbidrag till bibliotek, även om 
bidragen inledningsvis var tämligen blygsamma och bara uppgick till maximalt 
75 kronor. Bidragen kunde utgå till skolbibliotek som lydde under den kyrkliga 
församlingen, till bibliotek som drevs i den borgerliga kommunens regi och till 
de föreningsbibliotek som var särskilt godkända av regeringen. För att erhålla 
statsbidrag var det nödvändigt att de lokala huvudmännen också bidrog med 
egna medel. Den statliga tillsynen skulle utövas av folkskoleinspektörerna.

Under åren därefter kom frågan om biblioteken, ofta benämnda folkbibliotek, 
på allvar upp på den politiska dagordningen. Begreppet folkbibliotek skulle visa 
att det handlade om en bred målgrupp och att lånen normalt sett skulls vara 
kostnadsfria. Utöver de kommunala biblioteken som var självskrivna räknades 
ofta studiecirklarnas bibliotek till denna kategori. Diskussionen handlade inte 
minst om vilka åtgärder som staten borde vidta för att främja biblioteksväsendets 
utveckling på lokal nivå, där kommunala initiativ var en betydelsefull del. 
Reformarbetet resulterade år 1912 i utökade statsbidrag. Dessa bidrag kunde 
liksom tidigare utgå till folkbibliotek, skolbibliotek och studiecirkelbibliotsk. En 
nyhet var att även biblioteken vid de kommunala mellanskolorna nu kmde få 
statliga bidrag. Den lokala autonomin i fråga om användningen av statsbidragen 
var dock inte fullständig. Bidraget fick nämligen bara användas till inköp av 
böcker som fanns angivna i en centralt framtagen katalog.

År 1913 tillsattes särskilda tjänstemän för biblioteksfrågorna på nationell nivå. 
Dessa skulle:

• Administrera de statliga bidragen.
• Vid behov ge råd och anvisningar till de lokala biblioteken.

Tillsynen skulle också i fortsättningen skötas av folkskoleinspektörerna Den 
centrala tillsynsfunktionen flyttades år 1925 från ecklesiastikdepartemenet till 
skolöverstyrelsen (SÖ). Konsulenterna på skolöverstyrelsen kom sedan att under 
lång tid framåt spela en betydelsefull roll för utvecklingen av det kommunala 
svenska biblioteksväsendet. Konsulenterna medverkade bl.a. vid projekteringen



av nya bibliotekslokaler. År 1926 startades också en nationell högre utbildning 
av bibliotekarier på central nivå.391

Inrättandet av kommunala bibliotek i städerna skedde i många fall under 
1900-talets första årtionden. På 1930-talet hade flertalet städer bibliotek som 
drevs i kommunal regi. I vissa fall dröjde starten av kommunala bibliotek därför 
att staden istället valde att lämna kommunala bidrag till bibliotek som drevs av 
andra intressenter. Arrangemanget motiverades framförallt av ekonomiska skäl. 
Samtidigt blev det kommunala inflytandet över verksamheten avsevärt mindre. 
Det förekom i en del fall att sådana bibliotek fanns kvar även efter att mer 
kompletta kommunala bibliotek hade tillkommit. Ibland blev de då en slags 
filialer till stadsbiblioteken. Under 1940- och 1950-talen överfördes många av de 
gamla studiecirkelbiblioteken till kommunerna. En speciell variant som i seklets 
början tillämpades i Göteborg var att stadens största bibliotek finansierades utan 
kommunala medel, medan mindre bibliotek av mer filialkaraktär dock drevs med 
kommunala pengar. Huvudbiblioteket i Göteborg kommunaliserades sedan i 
praktiken successivt från år 1920 och denna process slutfördes först år 1950, 
vilket med nationella mått var mycket sent.

Från 1930-talet och framåt fick vissa av stadsbiblioteken, oftast de som låg i 
residens- eller stiftsstäder, status som så kallade centralbibliotek. Senare (1966) 
ändrades namnen till länsbibliotek. Dessförinnan hade landstingen inträtt som 
intressenter i denna verksamhet. Centralbiblioteken skulle ge service till övriga 
bibliotek inom sitt geografiska område, vilket regelmässigt sammanföll med ett 
län. Det var särskilt viktigt för landsbygdsbefolkningens möjligheter att kunna 
låna böcker som inte fanns i det lokala biblioteket. Fyra av centralbiblioteken 
fick efter hand benämningen landsbibliotek och skulle fungera som kontaktlänk 
mellan de vetenskapliga och de kommunala biblioteken. För dessa bibliotek 
gällde en särskild organisation där staten medverkade.

Denna ordning behölls sedan fram till i mitten av 1970-talet, då samtliga 
folkbibliotek i landet skulle drivas i kommunal regi med bistånd av landstingen 
till den länsövergripande verksamheten. Till de övriga centralbiblioteken i landet 
utgick ett statsbidrag, men huvudmannaskapet låg i allmänhet hos respektive 
kommun. I början av 1960-talet inleddes arbetet med att tillskapa lånecentraler 
som skulle fungera som regionbibliotek för en hel landsända. Till dessa utgick ett 
extra statsbidrag utöver vad som gavs till övriga centralbibliotek.

De statliga bidragen till biblioteken utökades genom ett beslut i riksdagen år 
1930. Tidigare hade det årliga maximala statsbidragsbeloppet uppgått till 400 
kronor. Nu höjdes det till 10 000 kronor. En nyhet var att statsbidragens ställdes i 
förhållande till vad kommunerna satsade på biblioteksverksamheten. Vidare 
påverkade böckernas kvalitet och personalens utbildning bidragens storlek. 
Personalens formella kompetens uppvisade vid denna tid stora skillnader mellan 
städer. Det förekom allt från personer med doktorsexamen till befattningshavare 
med ingen eller mycket begränsad utbildning. Självklart fanns ett klart samband 
mellan folkmängden och utbildningsnivån hos personalen. Förhållandevis långt

m Svensson 1962g s 719ff, Hjelmqvist 1993, Sjösten 1993, Bokholml995 s 286f, Torstensson 1995 
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fram i modern tid var befattningarna som bibliotekarier i ett flertal av städerna, 
framförallt de mindre och medelstora, enbart deltidsanställningar som därför 
upprätthölls som bisysslor. År 1930 var det bara de större städerna som hade 
heltidsanställda bibliotekarier. Därutöver fanns det i allmänhet biträdespersonal 
som ofta hade blygsamma löner.

1930 års reformering av statsbidragen anses ha varit särskilt betydelsefull för 
den fortsatta utvecklingen av de kommunala biblioteken. Nya bibliotekslokaler, 
särskilt utformade for ändamålet, tillkom i ett flertal städer. Bibliotekens lokaler 
har rent allmänt varit en viktig del av biblioteksverksamheten. Nya lokaler har 
utan tvekan varit en statussymbol och de bidrog på sikt till att det inrättades fler 
heltidsbefattningar som i regel besattes med kompetent personal. Vid skiftet 
mellan 1940- och 1950-talet fanns omkring 400 heltidstjänster fördelade på 
knappt 100 bibliotek. Det var således bara en mycket låg andel av kommunerna 
som hade heltidsanställd personal. År 1930 var de samlade utgifterna for de 
svenska kommunala biblioteken omkring 2,5 miljoner kronor. En del av beloppet 
finansierades med statsbidrag. År 1948 hade de totala utgifterna stigit till nästan 
nio miljoner. Biblioteksväsendet har aldrig varit något av kommunernas större 
utgiftsområden. Det har hela tiden handlat om relativt begränsade belopp. En 
bidragande orsak därtill har antagligen varit att det mycket långt fram i tiden 
saknades lagstiftning på området och att biblioteken därför var ett helt frivilligt 
kommunalt åtagande.

Efter år 1930 skedde inte några ytterligare höjningar av statsbidraget, vilket 
medförde att inflationen efterhand urholkade värdet av bidragen. Så länge det 
fanns kvar innebar det ändå att statsmakten hade vissa stymingsmöjligheter över 
kommunerna via bidragets utformning. I princip tog också samtliga kommunala 
bibliotek emot detta statsstöd.

År 1965 avskaffades de statliga driftbidragen till biblioteken helt i samband 
med en större översyn av statsbidragssystemet, som innebar en ökad satsning på 
bidrag i skatteutjämnande syfte. Avsikten från statens sida var att biblioteken 
skulle få ta del av de ökade intäkter som kommunerna skulle få till följd av den 
förbättrade skatteutjämningen. Beslutanderätten över medlens fördelning låg helt 
på kommunerna själva. I ett kortare perspektiv visade det sig att det stora 
flertalet kommunala bibliotek inte drabbades ekonomiskt till följd av de indragna 
statsbidragen. Förändringen skedde dock vid en tidpunkt då landets ekonomiska 
tillväxt var god, vilket gjorde att kommunernas skatteintäkter i regel utvecklades 
mycket positivt.

Statliga bidrag till de kommunala biblioteken utgick därefter framförallt till 
punktinsatser av engångskaraktär. Det handlade framförallt om att utrusta nya 
bibliotek som skulle kunna vara förebilder för kommuner som hade planer på att 
bygga nya bibliotekslokaler. Tanken var också att använda en del av dessa medel 
till förändringar som förväntades uppstå till följd av kommunblocksreformen.



Statsbidragen till länsbiblioteken och lånecentralerna behölls däremot även efter 
år 1965.394

Biblioteken i landskommunerna uppvisade betydligt längre fram i tiden större 
variationer än vad som var fallet i städerna. Långt ifrån alla bibliotek på landet 
drevs i kommunal regi. Systemet med att ideella organisationer drev bibliotek 
levde kvar. I början av 1950-talet saknade därför ett relativt stor antal kommuner 
eget bibliotek i kommunal regi. Sammantaget var också kvaliteten på biblioteken 
i landskommunerna föga förvånande klart lägre än i städerna.

Storkommunreformen 1952 innebar att landskommunernas insatser blev mer 
samlade och därför anslogs större ekonomiska belopp till biblioteken. En vanlig 
organisatorisk lösning var att ett av storkommunens bibliotek, ofta det som var 
beläget i kommunens administrativa centralort, gjordes till huvudbibliotek, 
medan övriga blev filialer. Bibliotekarien på kommunens huvudbibliotek kunde 
få genomgå en lite mer omfattande utbildning. Det var emellertid ännu ovanligt 
med heltidstjänster, detta med undantag för de till invånarantalet allra största 
landskommunerna, vilka ofta var större än de mindre städerna. Förändringarna 
fick också till följd att utlåningen på landsbygdsbiblioteken steg betydligt under 
1950-talet. Den nya kommunala indelningen var inte den enda orsaken till 
utvecklingen, även de statliga biblioteksorganen bedrev nu en betydligt mer aktiv 
upplysningsverksamhet. Filialsystemet utvecklades samtidigt i många av de nu 
snabbt växande städernas ytterområden. De statliga biblioteksmyndighetema 
uppmuntrade etableringen av sådana filialer.

Under 1950-talet och början av 1960-talet försvann nästan alla de kvarvarande 
församlingsbiblioteken. Dessa bibliotek hade fram till 1963 haft möjlighet att få 
statliga bidrag till sin verksamhet. Kommunerna var nu, till skillnad från år 1867, 
mer kapabla att ta ett ordentligt ansvar för sina bibliotek. Det fanns fortfarande 
tydliga skillnader i bibliotekens standard även när storkommunepoken började gå 
mot sitt slut under 1960-talet. En del landskommuner satsade fortfarande 
tämligen blygsamma ekonomiska belopp på biblioteksväsendet, vilket medförde 
att biblioteken hade väldigt korta öppettider. Vissa kommunala bibliotek hade 
öppet mindre än 10 timmar i veckan. Ännu under senare delen av 1960-talet 
fanns det några få svenska kommuner som inte hade eget kommunalt bibliotek. 
De statliga myndigheterna, framförallt skolöverstyrelsens bibliotekskonsulenter, 
hade därför en tydlig förhoppning om att den nya kommunala indelningen skulle 
innebära en ytterligare kvalitetsförbättring för de kommunala biblioteken.

En annan viktig nyhet som började utvecklas på 1940- och 1950-talen var de 
mobila biblioteken, som motsvarade de sentida bokbussarna. Inledningsvis fanns 
dessa framförallt hos centralbiblioteken i länen. I vissa av de större städerna 
gjordes investeringar i bokbussar istället för att upprätta fler biblioteksfilialer. 
Under 1950-talet provade även vissa landskommuner på att bedriva ambulerande 
biblioteksverksamhet med personbilar och lastbilar som inte var ombyggda för 
uppgiften, vilket var billigare än att skaffa en riktig bokbuss. På lite längre sikt
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anskaffades bokbussar på fler av de kommunala biblioteken. Dessa kom att 
ersätta vissa av filialbiblioteken i främst de mindre tätorterna på landsbygden. 
Denna förändring blev framförallt aktuell först efter kommunblocksreformens 
genomförande i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Långt ifrån alla 
kommuner har skaffat bokbussar. Däremot har det inte varit helt ovanligt med 
interkommunal samverkan om bokbussar. Samarbete mellan två eller flera 
kommuner även i fråga om de konventionella biblioteken förekom också under 
tiden med storkommuner. I något fall bildades det även kommunalförbund. 
Biblioteksväsendet har sålunda genomgått samma slags centraliseringsprocess 
som skolväsendet och brandförsvaret.

Kommunblocksreformen innebar att alla kommuner fick heltidspersonal på 
sina bibliotek och efterhand även personal med riktig bibliotekarieutbildning. I 
mitten av 1960-talet hade endast drygt 200 av landets dåvarande kommuner 
bibliotekspersonal med adekvat utbildning för uppgiften År 1973, alltså året före 
kommunblocksreformens slutförande, var det 85 kommuner som ännu saknade 
utbildad bibliotekarie. 1900-talets indelningsreformer har haft stor betydelse för 
de kommunala bibliotekens utformning. Det har skett en tydlig kvalitetshöjning 
på verksamheten, men denna har samtidigt blivit mindre geografiskt tillgänglig 
genom centraliseringen till färre bibliotek. Helt nya eller ombyggda bibliotek har 
även i mer modern tid fortsatt att vara en betydelsefull statussymbol för de 
kommunala biblioteken.' '

Frågan om en lagstiftning som tvingade kommunerna att ha bibliotek har med 
jämna mellanrum diskuterats på nationell nivå, exempelvis i slutet av 1940-talet 
och vid 1970-talets början. Frågan fick ny aktualitet på 1990-talet, inte minst till 
följd av kommunernas stora ekonomiska problem. År 1996 antog riksdagen en 
bibliotekslag, alltså vid en tidpunkt då samtliga kommuner hade bibliotek med 
utbildad personal. Egentligen hade behovet av lagstiftning varit ännu större vid 
tidigare tillfällen, exempelvis när det fortfarande fanns kommuner som saknade 
kommunala bibliotek. Hur som helst innebar lagen åtminstone en formell 
inskränkning av den kommunala självstyrelsen på biblioteksområdet. Det skall 
emellertid betonas att lagen var förhållandevis allmänt hållen. De två viktigaste 
punkterna för kommunernas del var:

• Att varje kommun skulle ha ett folkbibliotek.
• Att lånen på de kommunala biblioteken skulle vara avgiftsfria.

Kravet på folkbibliotek innebar att det formellt räckte med att det fanns ett 
bibliotek i varje kommunen, även i de största kommunerna. I det kommunala

’ ,s Hjelmqvst 1993, Lundberg och Viimian 1996 s 151Toch Ristarp och Andersson 2001.



ansvaret ingick skolbiblioteken. Lagen föreskrev dessutom bl.a. att det borde 
finnas ett länsbibliotek i varje län.3)0

I städerna leddes de kommunala biblioteken i regel av en biblioteksstyrelse, 
ibland med benämningen styrelsen för stadsbiblioteket. Övergången till en 
organisation med kulturnämnder med vidgade verksamhetsområden skedde ofta i 
anslutning till kommunblocksreformens genomförande i skiftet mellan 1960- och 
1970-talen. I de större städerna behölls i en del fall organisationen med en 
biblioteksstyrelse/biblioteksnämnd. På 1970-talet var det därför få kommuner 
som inte hade kulturnämnd eller biblioteksstyrelse. I landskommunerna förekom 
det biblioteksstyrelser i ett mindre antal kommuner redan i början av 1900-talet. 
Det var dock först efter storkommunreformens genomförande år 1952 som 
antalet biblioteksstyrelser började stiga mer ordentligt i landskommunerna. I den 
mån biblioteksstyrelser saknades är det tänkbart att biblioteket sorterade under 
folkskolestyrelsen/skolstyrelsen eller kommunalnämnden. Under slutet av 1980- 
talet och framförallt under 1990-talet började kommunerna att på ganska bred 
front slå samman sina kulturnämnder med fritidsnämnderna till kultur- och 
fritidsnämnder. En annan variant var att kulturnämnden sammanfördes med 
skola och barnomsorg. Dessa nämnder har ibland kallats bildningsnämnder eller 
utbildnings- och kulturnämnder. I andra fall har inte kulturen påverkat namnet, 
utan har kallats barn- och utbildningsnämnd eller barn- och ungdomsnämnd. 
Separata kulturnämnder finns numera i knappt hälften av kommunerna, främst då 
i de större kommunerna.3)7

Förslag till forskning
Lokala undersökningar av det kommunala biblioteksväsendets utveckling kan 
ske som en jämförande studie mellan flera olika städer på det sätt som Magnus 
Torstensson har gjort.3,3 Vid sådana studier är det viktigt att kommunernas 
relationer till privata och ideella biblioteksintressenter undersöks på ett adekvat 
sätt, särskilt under tidsperioden fram till dess att städerna övertog hela ansvaret 
för biblioteken. 1 viss kontrast till Torstenssons undersökningar kan det vara 
särskilt intressant att jämföra utvecklingen i några av de mindre städerna i landet. 
Av praktiska skäl är det logiskt att göra komparationer mellan städer som ligger 
på relativt korta avstånd från varandra. Genom att den begränsade statliga tillsyn 
som ändå fanns låg på den centrala nivån behöver det inte tas någon större 
hänsyn till städernas länsti 11hörighet. Därför bör det vara helt acceptabelt att 
jämföra två eller tre mindre städer i samma län. I flertalet av de svenska länen 
finns det goda möjligheter till denna typ av studier. Orterna i undersökningarna 
bör ha fått sina stadsrättigheter senast omkring sekelskiftet 1800/1900. 396 397 398
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En rimlig undersökningsperiod kan vara åren 1905-1950, då statsbidrag till 
kommunala bibliotek infördes just år 1905. Det är inte heller orimligt att fortsätta 
undersökningen ända fram till år 1970, men i det stora flertalet fall hade städerna 
konsoliderat sitt biblioteksväsende vid skiftet mellan 1940- och 1950-talen. 
Fördelen med att driva studien vidare fram till 1970 kan dels vara att se resultatet 
i de fall då städer lades samman med landskommuner vid indelningsreform år 
1952, dels att få fram uppgifter om det eventuella samarbete som kan ha inletts i 
kommunblocken under 1960-talet, som förberedelser inför det samgående till en 
kommun som förhållandevis snart skulle komma att realiseras. Det handlar inte 
minst om hur mötet mellan biblioteksväsendet i stad och land avlöpte.

Samma perspektiv skulle också kunna bli föremål för en särskild studie som 
överlappar tidpunkten för kommunblocksreformens genomförande och slutar 
exempelvis runt år 1980. Centraliseringen under 1970-talet täcks därmed in. En 
intressant fråga är om en eventuell centralisering av biblioteken på landsbygden 
var politiskt kontroversiell och därför genomfördes under konflikt. För ati få ett 
mer hanterbart källmaterial måste då undersökningsperiodens start flyttas fram 
till omkring år 1950, och det finns två varianter på studiens uppläggning. Den 
första är en fallstudie där hela biblioteksväsendet inom en av de nuvarande 
svenska kommunerna följs från år 1950 till år 1980. Det handlar alltså am att 
följa utvecklingen både i staden och de omkringliggande landskommunerna. Den 
andra varianten är en komparativ studie där två städer jämförs och där de 
omkringliggande kommunerna, som senare lades samman med respektive stad, 
kommer in i undersökningen efter att den formella kommunsammanläggaingen 
ägt rum. För ett självständigt arbete på någon av de högre nivåerna inom 
grundutbildningen är det inte heller uteslutet att välja en kombination av de båda 
varianterna, där hela området för två av landets nuvarande kommuner jämförs 
under perioden från år 1950 till år 1980 eller till och med ännu längre fram i 
tiden, exempelvis omkring år 1990.

Genom att städernas biblioteksväsende har varit föremål för någct mer 
forskning än landsbygdens kan det vara motiverat att undersöka hur biblioteken 
utvecklades i landskommunerna efter sockenbibliotekens tidevarv. Startåret for 
undersökningen är knappast självklart, men det är inte orimligt att börja 1905. 
1912 eller 1930, då statsbidrag till biblioteken infördes respektive utökades. En 
fullt tänkbar uppläggning för en uppsats är att följa biblioteksväsende: i en 
landskommun som inte alls berördes av 1952 års indelningsreform. Startpmkten 
blir då ett av de tre ovannämnda åren och studien fortsätter sedan framtill år 
1970 eller det år då kommunen upphörde till följd av kommunblocksrefcrmen. 
Biblioteksverksamhetens utveckling kan därmed följas helt oberoende av den 
kvalitetsförbättring som i många fall anses ha uppkommit till följd av 1952 års 
indelningsreform. Ett annat alternativ är att välja de landskommuner son från 
1952 bildade en gemensam storkommun. Om startåret är 1930 blir det till och 
med år 1951 en jämförande studie för att därefter enbart bli en fallstudie som 
mer ingående kan undersöka kommunsammanläggningarnas lokala effeker på 
utvecklingen av de kommunala biblioteken.



Tolkningsramar
När det gäller tolkningsramar till det kommunala biblioteksväsendet har Magnus 
Torstensson valt att:^ *

• Fokusera på den fortlöpande integrationsprocessen mellan stat och kommun 
från 1862 och framåt.

• Använda begreppen aktörer och strukturer.

Olika ståndpunkter har utvecklats om integrationsprocessens förlopp. Vissa 
forskare har hävdat att integrationen var förhållandevis stor redan vid tiden för 
1862 års kommunreform.41’0 Andra menar att kommunerna tillhörde samhällets 
privata/enskilda sfar till skillnad från staten som var det offentliga samhället. 
Kommunernas självständighet i förhållande till statsmakten ansågs vara tämligen 
stor. Integrationen mellan stat och kommun skedde sedan gradvis under 1800- 
talets senare del och under början av 1900-talet.41’1 Andra anser att det fanns en 
viss integration redan år 1862.4,L Torstensson ser riksdagsbeslut år 1905 om 
statsbidrag till kommunala bibliotek som ett tydligt uttryck för en ökad 
integration mellan stat och kommun * 400 401 402 403 Begreppen aktör och struktur kan också 
ha ett särskilt berättigande.404 Frånvaron av nationell lagstiftning innebar att det 
kommunala biblioteksväsendets utveckling troligen var mer beroende av lokal 
initiativförmåga, där enskilda aktörer, eldsjälar, kunde spela en mer betydelsefull 
roll än i verksamheter som var speciallagreglerade och obligatoriska för alla 
kommuner.

Frånvaron av lagstiftning ända fram till år 1996 gör det motiverat att som 
tolkningsram även aktualisera den kommunala verksamhetens uppdelning i två 
delar, beroende på förhållandet till statsmakten. Den obligatoriska verksamheten 
som regleras i speciallagar benämns självförvaltning, medan den verksamhet 
som kommunerna utför på eget initiativ kallas egenfön’altning. 1 mer modem 
tappning kallas denna uppdelning för en differentierad modell. Motsatsen är en 
integrerad modell, där all kommunal verksamhet samlas inom en sfär, men där 
graden av självstyre varierar mellan olika typer av kommunala verksamheter och 
mellan olika kommuner. Det senare inte minst i ett kommunsystem där 
folkmängden varierar kraftigt på det sätt som var fallet före kommunreformen år

199 Torstensson 1996 s 33-38.
400 Dahlkvist och Strandberg 1999 s 279ff.
401 Kilander 1991 s 44-55 och 64f.
402 Nilsson 1994 s 138 och 271foch Wångmar 2003 s 41.
403 Torstensson 1996 s .35.
404 Lundquist 1992 s 40ff.



1952.'403 Oberoende av modell har biblioteken varit ett verksamhetsområde med 
stor kommunal självstyrelse i relation till staten. Den styrning som ändå funnits 
har framförallt skett via de statliga bidragen.

Källmaterialet
Undersökningar av det kommunala källmaterialet är enklast att genomföra om 
kommunerna redan på ett tidigt stadium inrättade särskilda biblioteksstyrelser. I 
städerna var det inte ovanligt att så skedde redan i början av 1900-talet, medan 
det i många landskommuner dröjde fram till efter storkommunreformen år 1952 
eller ännu senare. Avsaknaden av biblioteksstyrelse berodde antingen på att 
ansvaret låg hos något annat kommunalt organ eller att kommunen inte hade 
något kommunalt bibliotek. Uppgifter därom kan framgå i arkivförteckningen 
eller av protokoll och andra handlingar från budgetbehandlingen i fullmäktige 
eller kommunalstämma. Frågan om eventuella anslag till biblioteksverksamhet i 
kommunal regi eller bidrag till andra bibliotek med extern huvudman får då 
följas bakåt i tiden med hjälp av mötesprotokollen till den tidpunkt då frågan 
initierades första gången. Arbetet kan bli något tidskrävande om det handlar om 
en stad eller större landskommun. Det är tänkbart att kommunala bibliotek lydde 
under kommunens styrelse (drätselkammare/kommunalnämnd) eller sorterade 
under skolstyrelsen. Ett skäl till det senare var kopplingen via skolbiblioteken. 
Det kan inte heller helt uteslutas att ansvaret låg på något annat kommunalt 
beslutsorgan.

En komplikation uppstår också om de lokala biblioteken istället sorterade 
under den kyrkliga församlingen, vilket var möjligt fram till i början på 1960- 
talet. Den borgerliga kommunen kan ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till kyrkan 
och denna koppling skall framgå av det kommunhistoriska källmaterialet. Fanns 
det en särskild biblioteksstyrelse inom församlingen är det inte omöjligt att 
handlingarna ändå återfinns i de kommunala arkiven. Om biblioteket istället 
sorterade direkt under kyrkorådet finns handlingarna normalt sett numera i 
landsarkiven. En tredje möjlighet är att skolrådet hade ansvaret för biblioteket. 
Materialet kan då möjligen finnas i stads-/kommunarkiven, men det är ändå 
troligast att även detta förvaras i landsarkiven.

Annan kulturell verksamhet
Under framförallt andra halvan av 1900-talet började kommunerna engagera sig i 
andra kulturella aktiviteter vid sidan av biblioteken. Ett sådant område var 
folkbildningen i form av studiecirklar. Redan under 1900-talets början betalade 
städerna i mindre skala ut bidrag till studieförbunden. Det var först efter år 1945 
som bidragen blev mer omfattande och då även förekom i köpingskommunerna 
och landskommunerna. Bidragen utbetaldes också till studieförbundens lokal- 
och lönekostnader. I köpingar och landskommuner var beloppen inledningsvis

Bokholm 1995 s 44-53



tämligen blygsamma. Med tanke på att de politiska partierna själva hade egna 
studieförbund ter det sig inte så förvånande att kommunerna delade ut bidrag till 
förbunden och även staten har lämnat bidrag till studieförbunden. Kommunernas 
bidrag till studieförbunden har fortsatt att utgå, men har reellt sett knappast 
expanderat sedan kommunerna fick en kärvare ekonomisk situation under 1990- 
talet.

De kommunala bidragen har längre fram i tiden utvidgats till att också gälla 
hembygdsföreningar och teaterföreningar. Bidrag till hembygdsföreningar kan 
tyckas ha legat ganska nära till hands i landskommunerna. Det finns exempel på 
landskommuner som inrättade särskilda kommunala hembygdsnämnder. När 
bidragen till studieförbunden och andra kulturföreningar började betalas ut av 
kommunerna är det inte säkert att pengarna gick via biblioteksstyrelsen eller 
motsvarande facknämnd, utan betalningarna kan också ha handlagts direkt av 
kommunens styrelse och fullmäktige, där bidrag till externa organisationer i 
många fall bereddes och beslutades.406

Ett annat område där i huvudsak bara de större städerna har engagerat sig är 
egna stadsteatrar i kommunal regi och då oftast i form av ett kommunalt bolag. 
Flertalet stadsteatrar startade under mellankrigstiden. 1 en hel del fall tog 
städerna över privata teatrar med anor från 1800-talet. Den svenska staten har 
också gett vissa ekonomiska bidrag till stadsteatrarna. Skattebetalarna i de 
aktuella städerna har emellertid ändå fått skjuta till avsevärda belopp till en 
verksamhet som i högsta grad utgör ett frivilligt kommunalt åtagande. Att driva 
teatrar är alltså ingen aktivitet som mindre kommuner har kunnat ge sig in på.407 
Andra kommunala institutioner på kulturområdet som framförallt har funnits i de 
större städerna är museer och konsthallar, vilka ibland har sorterat under egna 
nämnder.4"*

Under 1940-talet började vissa städer att starta kommunala musikskolor. 
Dessförinnan hade det förekommit att kommunerna gett visst ekonomiskt stöd 
till olika former av lokala musikföreningar. Musikskolorna fick i vissa städer en 
egen administration med en musiknämnd och kommunal musikledare (rektor för 
musikskolan). De separata musiknämndema försvann i allmänhet senast under 
1970-talet. Därefter sorterade musikskolorna i många fall under kommunernas 
skolstyrelser. Efter kommunblocksreformens slutförande har det stora flertalet 
kommuner haft egna musikskolor. Från 1990-talet blev det emellertid vanligare 
att dessa skolor bytte namn till kulturskolor med ett något vidgat uppdrag vid 
sidan av musiken. Det var inte ovanligt att denna verksamhet blev underställd 
kulturnämnden eller kultur- och fritidsnämnden. Till skillnad från grundskolan 
och gymnasieskolan är musikskolan/kulturskolan helt frivillig. När kommunerna 
var tvungna att spara pengar under 1990-talet var dessa skolor i vissa fall hotade 
av nedläggning.409

406 Eliasson 1962 s 710-718, Lundberg och Viirman 1996 s 15-24 och Nyberg 1998 s 52ff. En 
landskommun som hade en särskild hembygdsnämnd var Vissefjärda i Kalmar län. Protokoll 
Vissefjärda kommunalfullmäktige 1959-1967.

407 Laestadius 1962 s 722-734.
408 Meyersson 1962 s 743-758.
409 Tegen 1962 s 735-742 och Nyberg 1998 s 42ff.



Från 1970-talet har den svenska staten bedrivit en mer aktiv kulturpolitik. Två 
inslag har varit:

• Att sätta upp tydliga mål.
• Att låta folkrörelserna och föreningslivet även i fortsättningen spela en viktig 

roll.

Vidare skulle landstingen svara för vissa regionala insatser på kulturområdet. 
Den nya statliga politiken kom i viss mån att sätta sin prägel på kommunernas 
kulturverksamhet. Samtidigt hade nästan samtliga kommuner, framförallt till 
följd av kommunblocksreformen, inrättat kulturnämnder. Kommunernas utökade 
administrativa och ekonomiska kapacitet gjorde också att de i större utsträckning 
övertog uppgifter som hade utförts av föreningar och andra sammanslutningar. 
Den kulturella verksamheten utvecklades genom en kombination av statliga 
influenser och lokala initiativ. Den samlade kommunala kulturverksamheten 
hade främst tre huvudområden:410

• Biblioteken.
• Föreningsstödet till framförallt studieförbunden.
• Musikskolan.

Förslag till forskning
Lokala undersökningar av kommunernas insatser på det kulturella området 
utöver biblioteken får till ganska stor del inriktas på initiativ som kommunerna 
själva tog. Städerna var i allmänhet mer initiativrika, varför undersökningar av 
äldre tider framförallt bör fokuseras på städerna. En tidig startpunkt kan vara 
omkring år 1900. Företeelser som bör beaktas är dels om kommunen lämnade 
bidrag till organisationer som bedrev någon form av kulturell verksamhet, 
exempelvis studieförbunden, dels om kommunen startade egen kulturverksamhet 
vid sidan av biblioteken. Denna verksamhet får sedan studeras mer i detalj, vilket 
underlättas om kommunen valde att tillsätta ett särskilt politiskt organ. En sådan 
undersökning kan utsträckas till runt år 1970. Slutåret kan relateras både till 
kommunsammanläggningama och den mer aktiva kommunala kulturpolitiken. 
Det är också tänkbart att starta undersökningen senare, exempelvis år 1945, och 
sedan driva den fram till år 1980 eller år 1985. då den nya kulturpolitiken hade 
fått ett större lokalt genomslag. Dessutom hade den nya kommunindelningen då 
varit gällande ett antal år så att organisationen hunnit få fastare former.

Studier av utvecklingen i köpingskommunema och landskommunerna kan 
med fördel starta vid en senare tidpunkt än i städerna. Rimliga startår kan vara 
1945 eller 1952 och undersökningen kan sedan fortsätta fram till när en ny 
kommunindelning trädde i kraft i slutet av 1960-talet eller början av 1970-talet. 1 
landskommunerna var det ovanligt att det tillsattes några fler politiska organ 
utöver biblioteksstyrelsen. Kulturfrågorna måste därför antagligen främst följas

4111 Lundberg och Viinnan 1996 s 16ff.



via protokoll och andra handlingar från kommunernas övergripande politiska 
organ. Det är sannolikt att det till största delen handlade om ett ganska begränsat 
ekonomiskt stöd till olika organisationer med någon kulturell verksamhet. 
Kommunala musikskolor torde ha varit ovanliga i köpings- och landskommuner. 
En fråga av intresse är också om eventuella anslag var politiskt kontroversiella 
och att de ställdes mot obligatoriska kommunala åtaganden såsom skolväsende, 
socialvård och brandförsvar. Det kan även vara intressant att undersöka om 
primärkommunemas politiska majoritet särbehandlade sina egna närstående 
organisationer. Var det exempelvis så att en socialdemokratisk majoritet gynnade 
arbetarnas bildningsförbund (ABF), medan en borgerlig majoritet med stark 
ställning för centerpartiet favoriserade studieförbundet vuxenskolan och dess 
föregångare? Frågeställningar av detta slag är naturligtvis också relevanta vid 
undersökningar av utvecklingen i städerna, och de kan vara ett motiv till att göra 
jämförande studier mellan olika kommuner.

Tolkningsramar
Den tolkningsram som har rekommenderats för biblioteken ovan, där den 
kommunala verksamheten delas upp i olika sfärer på grundval av relationen till 
staten, bör även vara relevant här.411 412 På samma sätt kan begreppen aktörer och 
strukturer också anses fruktbara.4 12 Vidare är det tänkbart att närmare analysera 
de organiserade intressenas betydelse. Det kan exempelvis göras med hjälp av 
någon form av intressentmodell.41’ Föreningarnas och folkrörelsernas, inklusive 
de politiska partiernas, förhållandevis starka inflytande över kulturpolitiken kan 
därvid vara av särskilt intresse. Aktörer - strukturer och organiserade intressen 
har vidare ett visst samband som bör beaktas om dessa tolkningsramar väljs som 
analysredskap.

Källmaterialet
Källmaterialet i de kommunala arkiven är beroende på i vilken omfattning och 
under vilken tidsperiod kommunerna bedrivit kulturell verksamhet i egen regi. 
De lokala studierna underlättas om det har funnits separata politiska organ. 
Förekomsten av sådana organ bör redan i ett inledande skede kontrolleras i 
arkivförteckningarna. Om kommunernas insatser bara gällt bidrag till externa 
organisationer är det mest sannolikt att frågorna hanterats av drätselkammaren/ 
kommunalnämnden och fullmäktige. Källmaterialet blir därmed omfångsrikt, 
särskilt om det gäller städer eller större köpingskommuner och landskommuner. 
Det kan inte heller helt uteslutas att handläggningen har skett i den kommunala 
biblioteksstyrelsen. I de fall de större städerna bedrivit kulturell verksamhet, 
exempelvis teatrar, i bolagsform kan materialet eventuellt fortfarande förvaras

411 Bokholm 1995 s44f-53.
412 Lundquist 1992 s 40ff.
4n Petersson 1994 s 123ffoch 194f och Johansson, Lennart 1995 s21ff.



hos respektive bolag, men skall i första hand eftersökas i stads-/kommunarkivet. 
Arkivet får sedan hänvisa till bolaget.

Summering
Kommunala bibliotek och annan kulturell verksamhet är områden där det långt 
fram i tiden var helt fritt för kommunerna att avgöra om de överhuvudtaget ville 
ägna sig åt uppgifterna. Detta har antagligen varit en bidragande orsak till att 
kommunernas kulturella utgifter har varit förhållandevis begränsade jämfört med 
kärnverksamheter som skola och socialtjänst. Först så sent som år 1996 stiftade 
riksdagen en bibliotekslag som krävde att alla landets kommuner måste ha minst 
ett bibliotek och att boklånen skulle vara gratis. Biblioteken har genomgående 
varit den tyngsta delen av den samlade kommunala kulturverksamheten, vilket 
var särskilt påtagligt fram till 1970-talet. Vidare har det funnits betydande 
standardskillnader mellan olika typer av primärkommuner, främst mellan städer 
och landskommuner, där de senare i många fall satsade tämligen små resurser 
både på biblioteken och i synnerhet den övriga kulturella verksamheten. Med 
tanke på att många svenska kommuner fram till början av 1950-talet hade 
tämligen få invånare och därför lågt skatteunderlag ter sig inte detta som särskilt 
förvånande. Dessa kommuner fick lov att prioritera de obligatoriska kommunala 
verksamheterna. En bakomliggande tanke bakom 1952 års indelningsreform var 
just att kommunerna skulle bli mer kapabla att engagera sig på områden som inte 
var reglerade i någon lagstiftning. Att satsa kommunala medel på kulturen skulle 
vara ett sätt att även ge de breda folklagren möjlighet till goda kulturella 
aktiviteter, bl.a. i form av en mer utbyggd biblioteksservice och subventionerade 
studiecirklar. Kommunblocksreformen innebar att kommunernas kulturella 
verksamhet förbättrades ytterligare ett steg, bl.a. genom att samtliga kommuner 
fick tillgång till utbildad personal framförallt på biblioteksområdet.



18. FRITID
Kommunemas fritidsverksverksamhet är liksom kulturen ett område som har 
utvecklats starkt under perioden efter andra världskriget. En annan likhet mellan 
verksamheterna är frånvaron av lagstiftning. Hälsovårdsstadgan angav att 
allmänheten skulle ha möjlighet till had, men regleringen var ganska diffus. 
Vidare föreskrev 1960 års bamavårdslag att kommunerna måste svara för viss 
fritidsverksamhet i förebyggande syfte för barn och ungdom, men inte heller 
detta var närmare preciserat. Av lång tradition har idrotten och inte minst dess 
anläggningar varit en betydelsefull del av den kommunala fritidsverksamheten. 
Idrottsanläggningarna har under lång tid medfört de största fritidskostnaderna för 
kommunerna. Orsaken beror på de stora fasta kostnader som blir följden av de i 
många fall stora investeringar som har gjorts. En avveckling av anläggningarna 
skulle riskera stor kapitalförstöring. I modem tid har fritidsverksamheten delats 
in i följande fyra områden, den procentuella andelen av kostnaderna år 1990 
anges inom parantes:

• Fritidsanläggningar (60).
• Egen verksamhet ( 15).
• Stöd till föreningslivet ( 15).
• Administration ( 10).

Genom att färre kommuner har separata fritidsnämnder och fritidsförvaltningar 
är det sannolikt att kostnaderna för den administrativa verksamheten snarast har 
minskat i relativa tal sedan 1990. Avgiftsfinansieringen inom den kommunala 
fritidsverksamheten har inte heller varit särskilt omfattande. I ekonomiskt kärva 
tider kan det därför bli aktuellt att utöka avgiftsfinansieringen.

Två viktiga syften med satsningen på fritidsverksamheten har varit:

• Att skapa goda fritidssysselsättningar för en bred allmänhet, inte minst bam 
och ungdomar.

• Att utgöra en form av förebyggande hälsovård.

Satsningarna påverkades också i viss mån av att det ansågs finnas en växande 
ungdomsproblematik, med kriminalitet och droger. En mer aktiv kommunal 
fritidsverksamhet antogs kunna motverka en sådan negativ utveckling.



Ett område där kommunerna, främst städerna, tidigt gjorde vissa satsningar 
var varmbadhus och friluftsbad. De första kommunala simhallarna med större 
bassänger tillkom redan under 1900-talets första årtionden. 1 början av 1960-talet 
fanns det drygt 60 sådana anläggningar. Det förekom att dessa badanläggningar 
sköttes av ett särskilt utsett organ, som senare ofta uppgick i fritidsnämnderna. 
Utbyggnaden av friluftsbad (badplatser) i landskommunerna tog fart först efter 
1952 års indelningsreform. Dessa bad behövde inte vara särskilt dyrbara. Från 
senare delen av 1950-talet började antalet tempererade utomhusbad stiga i 
snabbare takt. I landskommunerna var det även ganska vanligt att det byggdes 
kommunala bastuanläggningar, vilka i viss mån kan ses som ett enklare substitut 
för simhallar. Av kostnadsskäl var det nästan omöjligt för landskommuner att 
bygga simhallar. Även i de växande städerna tillkom under efterkrigstiden en hel 
del friluftsbad och tempererade bassänger. Avsikten var att förse flertalet 
stadsdelar med egna bad, vilket skulle underlätta för barn och ungdomar att på 
egen hand ta sig dit. Baden kan ses som en parallell till de biblioteksfilialer som 
under samma tid upprättades i städernas ytterområden. En annan orsak till 
byggandet av tempererade bassängbad var att vattenkvaliteten i sjöar och andra 
vattendrag nära städer och andra tätorter under 1950- och 1960-talen var dålig 
till följd av bristfälliga eller obefintliga kommunala reningsverk.

Övriga idrottsanläggningar tillkom i regel på enskilt och ideellt initiativ. Det 
förekom att kommunerna helt kostnadsfritt upplät mark till de framväxande 
idrottsföreningarna. Istället för kommunala initiativ var det inte heller ovanligt 
att det lokala näringslivet stödde föreningarna, vilket var vanligast på bruksorter 
med en dominerande industri som tog en form av vidgat samhällsansvar. Ett 
sådant ansvar kunde även innefatta uppgifter som på andra orter var kommunala. 
Efter hand började vissa idrottsanläggningar att kommunal iseras eller betalades 
det ut ett kommunalt bidrag till de föreningar som själva ägde och drev sina 
anläggningar. Kommunernas övertagande av idrottsanläggningar hade ibland 
koppling till de kommunala skolomas behov. Systemet med anläggningar som 
ägs av föreningar har bestått och gör så fortfarande på 2000-talet. Föreningarna 
har inte bara fått kommunala bidrag till sina anläggningskostnader, utan bidrag 
har också bl.a. utgått till ungdomsverksamhet och administrativa uppgifter. 
Gymnastiksalar och andra liknande anläggningar tillkom inte sällan för skolans 
behov och var då i allmänhet samlokaliserade med skolornas övriga lokaler.

När kommunerna började ta över driften av idrottsanläggningar blev det också 
aktuellt att tillsätta särskilda politiska organ. I Stockholms stad inrättades en 
idrottsstyrelse år 1929. Denna fick senare även ansvar för friluftsverksamheten 
och bytte då namn till idrotts- och friluftsstyrelsen. Stockholm var inte unikt 
tidigt ute, utan även andra städer tog sådana beslut vid ungefär samma tidpunkt. 
Namnen idrottsnämnd eller idrotts- och fritidsnämnd förekom senare i en hel del 
kommuner, framförallt städer. Städerna var även på detta område i regel klart 
mer aktiva än landskommunerna, vilket antagligen berodde på deras större 
befolkningsunderlag och större kommunalekonomiska resurser. Redan i början 
av 1960-talet hade nästan alla landets städer ett sådant politiskt organ. Under 
1960-talet och framförallt början av 1970-talet övergick dessa organ nästan 
regelmässigt till att benämnas fritidsnämnd. Det förekom i några enstaka fall att 
kommuner hade både idrottsnämnd och fritidsnämnd, vilket kan tyckas något



onödigt. Under 1970- och 1980-talen hade i stort sett alla Sveriges kommuner en 
separat fritidsnämnd. Utöver idrotten och dess anläggningar var det vanligt att 
olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar sorterade under 
fritidsnämnderna. Vidare förekom det att kommunernas turismfrägor lydde under 
denna nämnd, vilket utvecklas ytterligare senare i föreliggande avsnitt.

1970-talet var den tidsperiod dâ de kommunala fritidsfrågoma hade särskilt 
hög dignitet i förhållande till den övriga kommunala verksamheten. Det var 
under denna tidsperiod som det gjordes stora investeringar i nya kommunala 
idrottsanläggningar, bl.a. simhallar och ishallar, vilka definitivt varken var billiga 
att bygga eller att driva. År 1990 fanns det över 240 ishallar i landet, eller i 
genomsnitt nästan en ishall per kommun. Under 1980- och 1990-talen byggdes 
det ett antal nya simhallar, samtidigt som en del äldre simhallar byggdes om till 
modernare anläggningar med ett bredare utbud av aktiviteter, vilka inte sällan 
fick namnen äventyrsbad.

Under tidigt 1960-tal började kommunernas kostnader för fritidsändamål stiga 
betydligt. Utöver simhallar och ishallar tillkom bl.a. sporthallar, konstfrusna 
banor för ishockey, bandy eller skridsko, skidanläggningar för utförsåkning och 
längdskidåkning och i några fall för backhoppning, tennisbanor, ridanläggningar, 
golfbanor, skytteanläggningar och anläggningar för motorsport. I en hel del fall 
har de berörda föreningarna själva gjort betydande insatser, varför kommunerna 
inte har behövt stå för de fulla kostnaderna. Det har inneburit en viss status för 
kommunerna att kunna visa upp nya och stora idrottsanläggningar av olika slag, 
vilket ibland medfört ett konkurrensförhållande mellan olika kommuner. Innan 
kommunblocksreformen slutfördes på 1970-talet var konkurrensen mest påtaglig 
i städerna.

Den stora expansionen för kommunernas fritidsnämnder var ingen isolerad 
företeelse, utan skedde i stort sett parallellt med den allmänt kraftiga utökningen 
av den kommunala sektorn under 1960- och 1970-talen, då kommunalskatterna 
och antalet kommunanställda steg snabbt. Redan i början av 1960-talet hade 
städernas utgifter för olika former av fritidsverksamheter nått en inte obetydlig 
nivå. Möjligen kan det hävdas att expansionen av fritidsverksamheten var en 
form av andra våg i utbyggnaden av välfärdssamhället. Den första mer basala 
vågen utgjordes främst av socialförsäkringar, socialvård och skola.414

Det var emellertid inte alldeles ovanligt att mindre landskommuner valde att 
bygga nya idrottsanläggningar kort tid innan de skulle upphöra som egna 
kommuner. Det fanns antagligen minst två motiv till agerandet. För det första 
ville kommunerna bygga anläggningarna medan de hade egen beslutanderätt. 
Det var långt ifrån säkert att den nya större kommunen skulle välja att göra 
sådana satsningar och det kunde på goda grunder antas att idrottsanläggningar 
mestadels skulle placeras i centralorten. För det andra fanns det en önskan att 
förbruka en förhållandevis stor del av kommunens förmögenhet (eget kapital)

414 Protokoll Köpingsviks kommunalfullmäktige 1967-12-11, §§ 103 och 104, protokoll Ölands- 
Åkerbo kommunfullmäktige 1970-12-09, § 167, Information Växjö kommunarkiv 2002-04-26 s 
4ff, SOU 1972:32 s 70- 89, Gellerstedt 1962 s 695ff, Johansson 1985 s 12f, Larsson 1991 s 538ff 
och Ericson 1994.



som annars skulle gå in i den nya gemensamma kommunkassan och därmed inte 
komma kommunens invånare till del i någon större utsträckning. De båda 
motiven hade alltså ett inbördes samband. Tillvägagångssättet var inte unikt för 
fritidssektorn, utan förekom också inom annan kommunal verksamhet. Av 
samma skäl kunde kommunerna skjuta upp sammanläggningarna inom ramen för 
kommunblocksreformen så länge som möjligt, sålunda till årsskiftet 1973/1974.

Den kommunala fritidsverksamheten innefattar även grönområden och 
liknande områden för friluftslivet. Här finns en viss koppling till kommunernas 
parker och turistverksamhet. Städerna köpte ibland in markområden, belägna 
utanför stadens administrativa gräns, avsedda för det urbana friluftslivet. Inför 
kommunblocksreformens genomförande skedde dessa markköp förhållandevis 
ofta i de angränsande landskommuner som skulle läggas samman med staden. 
Friluftsområdena kunde användas både för de egna invånarnas rekreation och för 
turister. För turistemas räkning var det till en början inte ovanligt att det byggdes 
campingplatser. Det var emellertid inte givet att parker och turistanläggningar 
tillhörde idrotts-/fritidsnämndemas ansvar. I städerna förekom det både separata 
parknämnder och turistnämnder. Den senare kategorin fanns även i en del 
landskommuner. I flertalet kommuner sorterade dock fritids- och turistfrågorna 
under samma nämnd. Detta kunde i ett mer begränsat antal fall leda till att 
namnet blev fritids- och turistnämnd.

De kommunala turistanläggningarna hade något av en storhetstid under 1970- 
och 1980-talen. Vissa kommuner, särskilt i Norrland, gjorde under denna period 
stora utbyggnader av sina vintersportanläggningar i syfte att skapa arbetstillfällen 
och öka tillströmningen av turister. På så sätt försökte kommunerna vända en 
fortlöpande folkminskning. Investeringarna var alltså en del av den kommunala 
näringspolitiken, och åtminstone ibland gav de tydliga resultat. En annan inte 
alldeles ovanlig turistsatsning i landskommunerna, som var aktuell i hela landet, 
under framförallt den senare delen av storkommunepoken var anläggandet av 
stugbyar. Trots alla investeringar har kostnaderna för turismen varit relativt 
begränsade i förhållande till fritidsverksamheten, främst fritidsanläggningarna. 1 
de kommunala friluftsområdena förekom det också att ideella organisationer, 
exempelvis friluftsfrämjandet, bedrev verksamhet i form av friluftsgårdar och 
liknande. Förhållandevis ofta utgick ekonomiska bidrag från kommunerna.

Under efterkrigstiden började kommunerna att ge bidrag till organisationer 
som ägde samlingslokaler. Det gällde främst:

• Folkets Hus.
• Bygdegårdar.
• Nykterhetsrörelsen.

Under modem tid, med tillhörande svårigheter i den kommunala ekonomin, har 
kommunerna varit ganska försiktiga med att utöka bidragen.41 Här finns sålunda 
ytterligare ett exempel på ett frivilligt kommunalt åtagande, som inte ingår i den 
kommunala kärnverksamheten. Införandet av dessa bidrag kan ha haft ett visst 415

415 Gellerstedt 1962 s 704ff, F.ricson 1994 och Kostet och Nilsson 2004.



samband med att Folkets Hus och bygdegårdama hade ett nära samband med 
socialdemokraterna respektive centerpartiet.

Med en ganska försiktig början under 1980-talets senare del blev det från 
början av 1990-talet vanligare att kommunerna slog ihop sina fritidsnämnder 
med kulturnämnderna till kultur- och fritidsnämnder. I början av 2000-talet hade 
något färre än hälften av kommunerna en separat fritidsnämnd, främst de större. 
Sammanslagningarna hängde bara delvis samman med den nya kommunallagens 
tillkomst, eftersom fritidsnämnden och kulturnämnden var helt frivilliga organ. 
Anledningen till nämndsammanslagningama var att både kultur och fritid ägnade 
sig åt uppgifter som medborgarna gjorde på sin lediga tid. Vid 1990-talets början 
var också båda två fria från tvingande speciallagstiftning. I nästan samtliga 
kommuner i landet har fritidsverksamheten varit mer omfattande än kulturen 
uttryckt i ekonomiska termer. Det är därför inte otänkbart att fritidsverksamheten 
har gynnats i de fall som de två nämnderna slogs samman till en gemensam 
enhet. Som tidigare har nämnts finns också betydande fasta kostnader bundna i 
de olika idrottsanläggningarna. Möjligen har den nya bibliotekslagen från 1996 i 
någon mån gynnat kulturen på fritidens bekostnad.

Under 1980- och 1990-talen hade en del kommuner kommundelsnämnder, 
vilket alltså innebar att kommunen indelades i geografiskt avgränsade områden. 
Fritidsfrågoma låg då med få undantag på dessa nämnder, medan fritidsnämnden 
i många fall togs bort. Utöver fritidsfrågoma var det också vanligt att kultur, 
skola och socialtjänst tillhörde kompetensområdet för nämnderna. År 1992 hade 
15 kommuner lagt hela ansvaret för fritidsfrågorna på kommundelsnämndema. 
Systemet med kommundelsnämnder lever kvar även i början av 2000-talet, men 
nu i färre kommuner än tidigare.

Som tidigare nämnts i avsnittet ovan om kulturen har det förekommit att både 
fritidsnämnden och kulturnämnden lagts samman med den nämnd som ansvarar 
för barnomsorg och skola. Nackdelen är att obligatorisk och frivillig kommunal 
verksamhet därigenom blandas i samma organisation. Ett annat alternativ har 
varit att inordna fritidsfrågoma under kommunens tekniska nämnd, ibland med 
namnet teknik- och fritidsnämnd eller något liknande. På så sätt har det skett en 
samordning mellan kommunens idrottsanläggningar och den övriga tekniska 
verksamheten. En annan betydligt mindre frekvent lösning är att fritidsfrågoma 
lagts direkt under kommunstyrelsen. Vissa kommuner har då tillsatts ett utskott 
för enbart fritidsfrågor eller ett kultur- och fritidsutskott.

Separata turistnämnder förekommer ännu på 2000-talet i några få kommuner, 
medan däremot särskilt tillsatta parknämnder i stort sett har spelat ut sin roll. 
Parkfrågoma återfinns numera inte sällan under kommunernas tekniska nämnder. 
Det är inte givet att turistfrågorna överförts till de sammanslagna kultur- och 
fritidsnämnderna eller kvarvarande fritidsnämnder. Ibland ses turismen som en 
näringslivsfråga och tillhör då kommunstyrelsens ansvarområde. I ett något mer



begränsat antal kommuner finns turistfrågorna i ett bolag, som ägs av kommunen 
eller gemensamt av kommunen och det lokala näringslivet.416

Förslag till forskning
Lokala undersökningar av fritidsverksamhetens historiska utveckling underlättas 
självklart om kommunerna ganska tidigt inrättade särskilda politiska organ på 
området, exempelvis redan under mellankrigstiden. Studierna kan inte minst 
inriktas på om kommunerna byggdes egna idrottsanläggningar och/eller om de 
lämnade bidrag till anläggningar som drevs av föreningarna. Frågan är om 
anslagen till idrotten och dess anläggningar var politiskt kontroversiella under 
exempelvis 1930-talet då kommunerna i en hel del fall hade förhållandevis dryga 
utgifter till följd av den då höga arbetslösheten. Utbyggnaden av kommunala 
kärnverksamheter som socialvård och skola hade vid den tiden inte heller 
kommit så väldigt långt. Fanns det några tydliga ideologiska skillnader i fråga 
om anslagen till idrotten, där till exempel de borgerliga partierna var mer 
restriktiva än de socialistiska partierna? En hypotes kan vara att borgerligheten 
ansåg att kommunerna framförallt skulle ägna sig åt lagstadgade uppgifter som 
skolväsende och socialvård, medan socialdemokraterna ville ha ett klart mer 
omfattande kommunalt engagemang, inkluderande vad medborgarna gjorde på 
sin fritid. Samtidigt tilltog människornas fritid till följd av de fortlöpande 
arbetstidsförkortningarna. Det är vidare tänkbart att de borgerliga partierna ville 
ha ett ökat inslag av avgiftsfinansiering, och att de socialistiska partierna till stor 
del förespråkade en solidarisk finansiering via den kommunala beskattningen. En 
möjlig orsak till att det kan ha rått stor politisk konsensus kring kommunala 
satsningar på idrotten och dess anläggningar är att idrottsliga framgångar och 
fina anläggningar kan ha fungerat som en slags statussymbol för staden och dess 
invånare.

Eventuella divergenser mellan de båda politiska blockens syn på kommunala 
idrottssatsningar kan vara ett skäl till att göra jämförande studier mellan idrotts- 
/fritidsverksamheten i olika städer. I viss mån kan det vara aktuellt att göra ett 
val mellan en fallstudie av en stad under en längre period och en komparativ 
studie av två städer under en kortare period. Det kan vara särskilt motiverat att 
studera fritidsverksamhetens dynamiska utveckling efter år 1945. En fallstudie 
av en stad kan omfatta åren 1930 till 1970 eller den närliggande tidpunkt när 
staden till följd av kommunblocksreformen lades samman med angränsande 
kommuner. En sådan studie med en kortare undersökningsperiod skulle kunna 
börja 1945 eller 1950 och sedan liksom fallstudien avslutas runt år 1970. Om det 
gäller ett större självständigt arbete är det tänkbart att utsträcka studien fram till 
år 1980 eller år 1985, för att även täcka in fortsättningen på fritidsverksamhetens 
glansperiod. Merarbetet blir i så fall inte bara en längre undersökningsperiod.

416 Ericson 1994, Nyberg 1998 s 27ff, Sveriges kommunkalender 1974-2003 och Sveriges kom
muner 1995-1996. En större fallstudie av systemet med lokala nämnder görs i Decentraliserad 
kommun. Exemplet Göteborg 1995.



utan också ett vidare geografiskt ornråde till följd av förändringarna av den 
kommunala indelningen.

Undersökningar av fritidsverksamheten i landskommunerna kan ha en ganska 
sen startpunkt, till exempel i anslutning till storkommunreformen 1952. Studien 
bör sedan fortsätta fram till att kommunerna upphörde i slutet av 1960-talet eller 
början av 1970-talet. Som tidigare har nämnts var det relativt få kommuner som 
före 1950-talet hade särskilda nämnder för dessa frågor. Däremot var det inte 
ovanligt att sådana organ tillkom senare under storkommunepoken, då det också 
blev vanligare att landskommunerna byggde egna anläggningar. Det får anses 
sannolikt att fritidsverksamheten i ett inledande skede huvudsakligen bestod av 
smärre bidrag till föreningarna och eventuella upplåtelser av kommunalt ägd 
mark. En tämligen enkel form av anläggning som i en del fall var aktuell redan i 
början av 1950-talet var friluftsbaden, som innebar att kommunerna ställde i 
ordning badplatser vid sjöar och andra vattendrag. Ansvaret kan ibland ha legat 
hos hälsovårdsnämnderna.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas kommunernas satsningar på anläggningar 
för idrotten relativt kort tid innan de upphörde som egna enheter. Det kan vara en 
intressant utgångspunkt för jämförande studier mellan olika kommuner. Vid 
sådana komparativa studier kan det vara värdefullt att också försöka ge en bild 
av kommunens övergripande ekonomiska ställning, åtminstone att dokumentera 
utdebiteringens storlek i förhållande till övriga kommuner i kommunblocket. 
Utöver de medel som utgjorde kommunens förmögenhet är det också tänkbart att 
satsningarna delvis finansierades genom höjningar av utdebiteringen. Om 
kommunen i mitten eller senare delen av 1960-talet hade en utdebitering som låg 
lägre än flertalet övriga kommuner i blocket, inte minst centralortskommunen, är 
det tänkbart att skatten höjdes som en förtida anpassning till den nivå som 
sannolikt skulle gälla i den nya sammanslagna kommunen. Dessa ökade intäkter 
kunde då användas till olika former av investeringar, inte minst i idrotts- och 
turistanläggningar. Det är också fullt tänkbart att relatera investeringarna till 
kommunernas inställning till kommunblocksreformen. En jämförande studie 
skulle såldes kunna omfatta de kommuner som tillhörde samma kommunblock. 
Det är heller ingen nackdel om såväl kommuner med borgerlig som socialistisk 
majoritet i fullmäktige finns representerade. Liksom i fråga om städerna är det 
också för landskommunerna av klart intresse att undersöka om kommuner med 
socialistisk majoritet var mer benägna att göra satsningar på fritidsverksamheten 
än kommuner där majoriteten var borgerlig.

Det går också att helt fokusera på moderna förhållanden och starta efter 
kommunblocksreformen genomförts, 1971 eller 1974. Studien fortsätter sedan 
fram till mitten av 1990-talet eller till år 2000. Då kan kommunernas ekonomiska 
svårigheter under främst början av 1990-talet och sammanslagningarna mellan 
fritidsnämnd och kulturnämnd täckas in. En utgångspunkt för komparativa 
studier kan vara att jämföra en kommun som behöll särskild fritidsnämnd med en 
som övergick till en organisation med kultur- och fritidsnämnd eller till och med 
samordnade båda nämnderna med barnomsorg och skola.



Tolkningsramar
Utifrån eventuella politiska skiljelinjer mellan socialistiska och borgerliga partier 
i fråga om utbyggnaden av kommunernas fritidsverksamhet kan två begrepp vara 
aktuella som tolkningsramar:

• Förkämpar.
• Väktare.

Med förkämpar avses kommunalpolitiker som ser som sin främsta uppgift att få 
fram så stora ekonomiska resurser som möjligt till verksamheten, bl.a. genom att 
försöka påvisa att stora behov av satsningar föreligger. Förkämparna kan mycket 
väl vara inriktade på ett specifikt område, som inte sällan sammanfaller med den 
kommunala styrelse/nämnd där personen har sitt kommunala uppdrag, t.ex. 
fritidsnämnden och senare kultur- och fritidsnämnden. Väktarnas uppgifter i 
politiken är istället att i ett kortare perspektiv se till att den kommunala budgeten 
hålls och på längre sikt att kostnadsutvecklingen i huvudsak håller jämna steg 
med intäkterna. Det handlar alltså om att hindra förkämparna från att driva 
igenom alltför vidlyftiga projekt. Ur ett politiskt perspektiv med koppling bakåt i 
tiden ligger det mycket nära till hands att se borgerliga politiker som väktare och 
de socialistiska som förkämpar. Det är inte heller alldeles långsökt att göra vissa 
kopplingar mellan förkämparna och de organiserade intressena. Det kan bli 
påtagligt inom fritidssektorn genom personer som är aktiva inom idrottsrörelsen 
och samtidigt politiker i fritidsnämnden. Det kan få till följd att personerna är 
förkämpar för utökade resurser till fritidssektorn som helhet och den egna 
föreningen i synnerhet, även om det senare kanske sköttes något mera diskret. 
Det är också tänkbart att diskutera dessa företeelser utifrån begreppet politisk 
kultur.417

Perspektivet kan också troligen utvecklas med hjälp av omvärldsanalys och 
interdependensteori. Det är uppenbart att kommunalpolitiskt beslutsfattande även 
påverkas av de organiserade intressena, företag, aktionsgrupper, massmedier och 
andra aktörer i det lokala samhället. Med interdependens avses ett ömsesidigt 
beroende mellan kommunen och lokalsamhället i övrigt. Här finns en anknytning 
till begreppet kommunernas politiska kapacitet, som handlar om förmågan att 
med politiska beslut styra den lokala samhällsutvecklingen. De kommunala 
satsningarna på fritidsverksamheten har utan tvekan inneburit att kommunerna 
kunnat utöva ett visst inflytande över föreningslivet. De kommunala besluten har 
haft en räckvidd utöver den regelrätta kommunala verksamheten. Det är på sätt 
och vis motsatsen till de organiserade intressenas påverkan på den kommunala 
politiken och kan därför sägas visa den interdependens som finns mellan de

417 Ericson 1994 s 47f och Johansson, Lennart 1995 s 17-24.



svenska kommunerna och det lokala samhället.418 Skälet till fokuseringen på det 
lokala omvärldsberoendet är frånvaron av nationell lagstiftning, vilket har gjort 
att den kommunala autonomin har varit ganska stor.419 Lokala särintressen fick 
därigenom större möjligheter att påverka det kommunala beslutsfattandet. 
Restriktioner i fråga om kommunernas handlingsfrihet har såldes kommit från 
lokal nivå och har inte varit av mer formell art.

Källmaterialet
Källmaterialet för studier av kommunernas fritidsverksamhet har i grunden stora 
likheter med vad som ovan angetts för kulturen. Lokala undersökningar 
underlättas om det har funnits en särskild kommunal styrelse/nämnd tillsatt. En 
primär uppgift innan lokala studier startas på allvar är att med hjälp av de 
kommunala arkivförteckningarna fastställa om det har funnits sådana organ och i 
så fall när de tillkom. Det är inte heller uteslutet att det samtidigt har funnits fiera 
olika organ verksamma. Det kan till exempel för städernas del handla om en 
idrottsnänind och en badstyrelse. I landskommunerna var det tämligen sällsynt 
med sådana nämnder före 1952 års indelningsreform, men arkivförteckningarna 
bör naturligtvis kontrolleras. Om det däremot saknas något separat organ måste 
uppgifterna först eftersökas i protokoll och andra handlingar från kommunernas 
övergripande organ, d.v.s. drätselkammare/kommunalnämnd och fullmäktige/ 
stämma. I en del av landskommunerna kunde denna situation bestå under hela 
storkommunepoken, vilket gör undersökningarna komplicerade till följd av att 
antalet ärenden i de övergripande organen i allmänhet steg högst betydligt under 
perioden. Så länge kommunerna inte bedrev någon större egen fritids- eller 
liknande verksamhet, utan främst lämnade ekonomiska bidrag till föreningar och 
andra motsvarande organisationer, tillsattes vanligen ingen särskild styrelse/ 
nämnd. Även om det fanns ett särskilt organ bör större ärenden följas upp till 
besluten i kommunens styrelse och fullmäktige, vilket i synnerhet gäller för 
investeringar i idrottsanläggningar. Arbetet behöver inte bli alltför krävande, då 
det normalt bör vara ganska kort tid mellan frågans behandling i idrottsnämnden/ 
fritidsnämnden och på den högsta kommunala beslutsnivån.

Summering
Kommunernas fritidsverksamhet har med några smärre undantag inte omfattats 
av någon tvingande lagstiftning. Fritidsverksamheten har likväl genomgått en 
betydande expansion under tiden efter andra världskriget, då det bl.a. byggts ut 
idrottsanläggningar, t.ex. simhallar och ishallar. Kommunernas fritidsverksamhet 
byggdes ut när den kommunala expansionen var som allra störst, d.v.s. under 
I960- och 1970-talen. Denna period är därför av speciellt intresse för olika 
lokala undersökningar, och det var då fritidsverksamheten blev en angelägenhet

41* Pierre 1994 s 20 och 48ff.
419 Pierre 1994 s72ff.



för i stort sett alla landets kommuner. Tidigare var det framförallt städerna som 
hade tillräckliga ekonomiska resurser. Fritidsverksamheten är ytterligare ett i 
raden av kommunala verksamhetsområden där det under lång tid existerade 
avsevärda skillnader mellan olika typer av svenska primärkommuner.

Fritidssektorns expansion har haft flera orsaker. En övergripande förklaring är 
att fritidsverksamheten har setts som ett andra steg i utbyggnaden av det svenska 
välfärdssamhället. När medborgarna till följd av förkortad arbetstid fick allt mera 
fritid skulle den offentliga sektorn se till att det tillskapades olika meningsfulla 
fritidssysselsättningar. Finansieringen av aktiviteterna skulle till största delen ske 
via skattsedeln så att tillgängligheten inte i någon större utsträckning skulle bli 
beroende av människornas privatekonomiska situation. Avgiftsfinansieringen har 
därför av tradition varit begränsad. En annan orsak till utbyggnaden har varit att 
föreningslivet, inte minst idrottsrörelsen, fungerat som en stark organiserad 
intressegrupp. Det har inte varit direkt ovanligt att företrädare för föreningslivet 
samtidigt har haft kommunala förtroendeuppdrag i de organ som ansvarat för 
fritidsfrågorna. Detta kan vara en intressant utgångspunkt vid val av teoretiska 
tolkningsramar för lokala undersökningar av kommunernas fritidsverksamhet, 
där begreppet organiserade intressen förefaller relevant.

1 modem tid har det varit vanligt att kommunernas fritidsnämnder slagits 
samman med kulturnämnderna till kultur- och fritidsnämnder. Den viktigaste 
anledningen därtill är att båda kommunala verksamheterna har en inriktning mot 
vad kommuninvånarna gör på sin lediga tid. Före bibliotekslagens tillkomst år 
1996 var också såväl fritid som kultur helt frivilliga kommunala åtaganden. 
Genom att bibliotekslagens regler inte är så långtgående har konsekvenserna för 
fritidsverksamheten i allmänhet inte varit särskilt stora i de kommuner där 
kultur- och fritidsfrågorna sorterar under samma nämnd. Ett skäl kan vara att de 
organiserade fritidsintressena i många fall nog är starkare än de kulturella.



19. SAMMANFATTNING

I boken täcks långt ifrån all kommunal verksamhet in, vilket även har betonats i 
inledningen. De områden som finns med har bedömts vara de mer centrala 
utifrån ett stads- och kommunhistoriskt forskningsperspektiv. Naturligtvis finns 
det klara skillnader i dignitet mellan de avsnitt som ingår. Bokens kapitel om 
kommunalpolitik och kommunala val samt om kvinnornas deltagande i den 
kommunala politiken får till exempel anses klart mer centrala än avsnitten om 
fastighetsfrågor och kommunala totalförsvarsuppgifter. Samtidigt kan det finnas 
motiv att studera perifera kommunala verksamheter, då det bör finnas vissa 
förutsättningar att göra undersökningar av delvis nydanande karaktär. Inom flera 
av de här redovisade tematiska områdena har forskningen på universitets- och 
högskolenivå hittills varit blygsam. Det handlar exempelvis om hälsovård och 
brandförsvar, i synnerhet i landskommunerna.

Bland det som utelämnats i denna forskningshandledning finns både några av 
kommunernas nuvarande verksamhetsområden och uppgifter som tidigare har 
legat på kommunal nivå. Två nutida obligatoriska kommunala ansvarsområden 
som inte har tagits upp är:

• Överförmyndarverksamheten.
• Valnämndernas arbete.

Reglerna om kommunal överförmyndare finns i föräldrabalken. I uppdraget 
ingår att utöva kontroll och tillsyn över förmyndares, förvaltares och god mans 
arbete.42" Bestämmelserna om valnämnden finns i vallagen. Uppgiften är att 
administrera allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå.420 421 Sedan år 1992 
är valfrågor och överförmyndarfrågor de enda kommunala verksamheter vid 
sidan av kommunstyrelsen som måste lyda under ett specifikt politiskt organ. 
Alla landets kommuner skall nämligen ha en särskild valnämnd och antingen en 
överförmyndare eller en överfönnyndarnämnd. Skälet till att dessa verksamheter 
trots lagregleringen inte har tagits upp här är främst deras karaktär. Uppdragen 
har till största delen en administrativ inriktning med mycket begränsat utrymme 
för politiska avvägningar. I fråga om valnämnden ligger dessutom en stor del av 
ansvaret hos statliga myndigheter.

Två tidigare kommunala ansvarsområden som utelämnats är:

• Polisväsendet.
• Pensionsfrågorna.

420 SFS 1949:381 och SFS 1995:974.
421 SFS 1997:157.



Polisväsendet, som ytligt berörts i samband med avsnittet om interkommunal 
samverkan, var en kommunal angelägenhet fram till årsskiftet 1964/1965, då 
verksamheten övergick i statlig regi. En del av handlingarna finns förvarade i 
stads-/kommunarkiven. Det var vanligt med interkommunal samverkan genom 
avtal eller kommunalförbund.422 Lokala studier av polisväsendet kan till exempel 
avse förhållandena före och efter förstatligandet, men blir då bara delvis en 
kommunhistorisk undersökning. Kommunernas ansvar för folkpensioneringen 
tillkom i samband med pensionernas införande år 1913. Kommunerna hade dels 
till uppgift att övervaka lagstiftningens efterlevnad på lokal nivå och att pröva 
ansökningar om pension, dels att bidra med en åttondel av pensionskostnaderna. 
En särskild pensionsnämnd skulle inrättas, vilken sedan fanns kvar fram till 
1960-talets början.42’

Vad gäller bokens innehåll skall två saker särskilt framhållas, vilka också 
utgör en del av det övergripande syftet med forskningshandledningen:

• Behovet av komparativa studier. Jämförelser kan göras från många olika 
utgångspunkter. Det går exempelvis att jämföra kommuner med likartade 
förhållanden eller kommuner med starkt divergerande struktur och storlek. 1 
det senare kanske syftet är att påvisa de stora kontraster som funnits mellan 
olika kommuner, framförallt i äldre tid.

• Behovet av fier vetenskapliga studier av förhållandena i landskommunerna. 
Det behövs mer forskning om de övergripande kommunala frågorna och de 
olika specifika verksamhetsområdena. Ett exempel kan vara behovet av fler 
undersökningar av kvinnornas roll i kommunalpolitiken, särskilt i de mindre 
landskommuner som aldrig hade kommunalfullmäktige, utan behöll systemet 
med kommunalstämma ända fram till kommunen upphörde vid årsskiftet 
1951/1952.

I boken har det i en rad olika sammanhang poängterats att det långt fram i tiden 
fanns avsevärda skillnader mellan den kommunala verksamheten i olika typer av 
primärkommuner. Städerna hade i många fall en mycket högre standard på sin 
kommunala service än köpingskommunerna och framförallt landskommunerna, 
vilket delvis hade sin grund i att lagarna om hälsovården, byggnadsväsendet och 
brandförsvaret ställde olika krav. Av de kommuner som har funnits i Sverige har 
den överväldigande majoriteten utgjorts av landskommuner. Dessa kommuner 
behöver få sin rättmätiga uppmärksamhet inom det stads- och kommunhistoriska 
forskningsfältet.

Många av de publikationer om landskommuner som finns har tagits fram av 
amatör- och hembygdsforskare, där de komparativa ansatserna inte har varit 
framträdande. Bristen på jämförelser har varit en återkommande kritik mot denna 
typ av studier. Det bör ändå finnas ett existensberättigande för sådana studier. 
Personer som är bosatta i en socken/församling som tidigare utgjort en egen 
landskommun är kanske främst intresserade av vad som har utspelat sig inom

422 SOU 1961:9 s 114ff, Persson 1990 s 76-87 och Stensöta 2004 s 109ff. 
425 SOU 1945:38 s55tïoch SOU 1961:9 s91 f.



orten. Om komparationen sker med en grannförsamling kan det förmodligen 
finnas ett visst intresse, men om det görs jämförelser med en något mer avlägsen 
församling kan intresset vara mindre. Den lokala befolkningens uppskattning av 
tidigare forskning och teoretiska tolkningsramar är kanske inte heller så utbredd.

Ett ömsesidigt utbyte av influenser mellan de båda inriktningarna bör däremot 
vara fruktbart. Amatör- och hembygdsforskningen kan till exempel ta lärdom 
från den vetenskapliga forskningen när det gäller användningen av källor. Det 
kan handla om att använda primärkällor i form av kommunala handlingar, att 
göra vissa källkritiska värderingar samt att ge en bakgrund till varför nationellt 
initierade förändringar kom till stånd och på vilket sätt de genomfördes. Den 
vetenskapliga forskningen kan försöka göra den stilistiska framställningen mer 
smakfull och tillgänglig för en bredare målgrupp än den vetenskapliga publiken. 
Amatörforskningen kan bl.a. bidra med nyanser och infallsvinklar som kanske 
inte framgår av det skriftliga kommunala källmaterialet, men som ändå varit väl 
kända på orten och därför inte återgivits i lokala publikationer, exempelvis i en 
sockenkrönika utgiven av den lokala hembygdsföreningen. Sådana böcker brukar 
regelmässigt behandla ett flertal lokala företeelser utöver den kommunala 
verksamheten. Ett avsnitt om de politiska partiernas verksamhet på det lokala 
planet kan vara till nytta vid stads- och kommunhistorisk forskning. Ett gott råd 
kan vara att ta del av sockenkrönikor och liknande publikationer, men det måste 
alltid ske med ett visst mått av källkritisk vaksamhet. Det skall betonas att dessa 
böcker inte far utgöra något substitut för det stads- och kommunhistoriska 
källmaterialet.

I boken finns ett stort antal exempel på kopplingar mellan det lokala och det 
nationella. Det gäller bl.a. övergången till representativ demokrati i kommuner 
med mer än 1500 invånare år 1919, införandet av 1924 års bamavårdslag, den 
lokala implementeringen i landskommunerna av den nya brandlagen från 1944 
och det lokala genomförandet av den kommunala indelningsreform som trädde i 
kraft 1952. De indelningsändringar som skett genom storkommunreformen och 
kommunblocksreformen är med automatik viktiga brytpunkter i den kommunala 
utvecklingen. Dessa var utan tvekan styrda från den nationella nivån, även om 
kommunerna i samband med den senare reformen till en början kunde påverka 
tidpunkten för det lokala genomförandet. Många av de lokala undersökningar 
som föreslås i de olika kapitlen har en tydlig anknytning till beslut som fattats på 
den nationella nivån. Boken kan därför främst sägas uppmuntra till olika former 
av stads- och kommunhistoriska studier baserade på kommunalt material och 
nationella beslut. Många av uppslagen till undersökningar har mer karaktären av 
politisk historia än socialhistoria. Naturligtvis finns det skillnader mellan olika 
kommunala ansvarsområden, där utrymmet för politisk historia är som störst när 
det gäller de mer övergripande kommunala frågorna, medan de socialhistoriska 
inslagen är större i fråga om socialvården.

De ofta återkommande kopplingarna till den statliga nivån får också betydelse 
för de teoretiska tolkningsramar som aktualiseras i de olika kapitlen. Av särskilt 
intresse är graden av självstyrelse inom de kommunala verksamheterna. Denna 
relation kan mycket väl analyseras med hjälp av begreppen centralisering och 
decentralisering utifrån olika funktionella perspektiv, bl.a. med analysmodeller. 
Centralisering och decentralisering kan också användas som analysredskap i en



rumslig betydelse när det gäller servicens lokalisering inom en kommun. Andra 
infallsvinklar är begreppen konflikt, konsensus och politisk kultur, vilka främst 
riktar in sig på beslutsprocessen. Dessa tolkningsramar har koppling till olika 
statsvetenskapliga teorier, vilket också gäller centralisering och decentralisering. 
Det finns många beröringspunkter mellan den stads- och kommunhistoriska 
forskningen och statskunskapen. I andra fall föreslås mer mentalitetsinriktade 
tolkningsramar. Det handlar bl.a. om begreppet lokal identitet, som har en tydlig 
anknytning till etnologiämnet. Vissa tolkningsramar har också ”adopterats” från 
kulturgeografin. De teoretiska tolkningarna hämtas sålunda också från andra 
vetenskapliga discipliner än historia.

En allmän utgångspunkt i fråga om förslagen till tolkningsramar har varit att 
det skall vara goda analysredskap som utan svårigheter kan appliceras på det 
empiriska undersökningsmaterialet. Analytiska begrepp och analysmodeller har i 
allmänhet prioriterats före övergripande samhällsteorier, som löper större risk att 
bli för abstrakta, särskilt på de lägre nivåerna. I många fall är det bättre att välja 
en mindre övergripande och mindre abstrakt teoretisk ram och låta den komma 
till användning som analysredskap. Avancerade teoretiska utgångspunkter som 
inte kommer till någon egentlig användning vid analysen av källmaterialet är i 
regel inte särskilt fruktbart, utan fungerar mest som en lin fasad. Ett sådant 
förfarande är tyvärr inte alldeles ovanligt ens i doktorsavhandlingar i historia. En 
kombination av mer avancerad teori och konkreta analysredskap är naturligtvis 
utmärkt och ger rimligen arbetet goda vitsord vid den slutliga examinationen, 
oberoende av om det gäller en uppsats på lägre grundutbildningsnivå eller en 
doktorsavhandling som har tagit många år att färdigställa.

I metodlitteraturen inom ämnet historia är det förhållandevis sällan som de 
kommunala arkiven lyfts fram och får spela någon mer central roll.4’4 Utrymmet 
för mer forskningshandledning utöver vad som finns i de arkivvetenskapliga 
publikationerna är därför stort. Att söka efter källmaterial i de kommunala 
arkiven är inte så väldigt komplicerat, även om arkivens omfång har betydelse. 
Omfånget kan i sin tur framförallt relateras till två företeelser, den nuvarande 
kommunens folkmängd och antalet upphörda landskommuner som numera ingår 
i denna. I det senare fallet är variationerna i dagens Sverige mycket omfattande. 
Det finns kommuner som har varit en och samma enhet alltsedan 1862 års 
kommunreform och det finns kommuner som före år 1952 bestod av hela 92 
primärkommuner (Gotland). Föga förvånande finns det ofta ett samband mellan 
arkivets storlek och tillgången på välutbildad personal som kan ge råd och 
handledning för besökande forskare. Därmed inte sagt att personalen i de mindre 
kommunernas arkiv skulle vara okunniga om arkivets utformning. Däremot är 
det sannolikt att deras möjligheter till rådgivning av mer metodologisk karaktär 
ofta är mindre än vad som är fallet i de större kommunerna, där det i vissa fall till 
och med finns personal med forskarutbildning i historia. Ett av syftena med 
föreliggande publikation är just att tjäna som vägledning och stöd för personalen 
i kommunala arkiv i de mindre kommuner, där ansvaret för det kommunala 424

424 Till exempel Dahlgren 1996b s 243,



arkivet ofta endast är en slags bisyssla vid sidan av andra arbetsuppgifter inom 
den kommunala verksamheten.

Två ytterligare faktorer som kan påverka tillgängligheten i de kommunala 
arkiven är:

• Lokalernas utformning.
• Den inre ordning som råder i arkivet.

En komplikation i det första fallet är om arkivmaterialet förvaras i olika lokaler 
eller rent av förvaras på olika orter inom kommunen. I fråga om den inre 
ordningen anger lagstiftningen att materialet skall vara riktigt dokumenterat i 
arkivförteckningar och det skall framgå var i lokalerna materialet förvaras. Om 
inte kommunerna har sådana förteckningar lever de inte upp till kraven i 
lagstiftningen. De statliga sanktionsmöjligheterna är dock mycket begränsade, 
varför det inte kan uteslutas att det finns kommuner som inte håller en acceptabel 
nivå. Skulle den inre ordningen i ett kommunalt arkiv vara riktigt undermålig får 
det övervägas om undersökningarna istället bör ske med material från andra 
stads-/kommunarkiv. Denna situation uppstår dock antagligen tämligen sällan.

Det finns för en nybörjare på området ingen anledning att känna överdriven 
respekt inför ett besök i ett kommunalt arkiv. Den som helt saknar förkunskaper 
om stads- och kommunhistoria kan rekommenderas att först läsa två av avsnitten 
i början på denna bok. Det gäller dels avsnittet om stads- och kommunhistoriska 
begrepp, dels avsnittet om lokala förhållanden som återfinns i kapitlet om 
kommunala arkiv. En mer omfattande introduktion erhålls vid en genomläsning 
av de två första kapitlen. Det andra kapitlet innehåller hänvisningar i fotnoterna 
till arkivvetenskaplig litteratur som här kan ge ytterligare vägledning. I denna 
litteratur är det dock sällsynt med konkreta förslag till undersökningar baserade 
på det kommunala källmaterialet.

Vid det första besöket i stads-/kommunarkivet är det viktigt att med hjälp av 
arkivförteckningen ta reda på vilket material som finns tillgängligt. Två saker 
bör särskilt beaktas:

• Om det helt saknas material på det område som forskningen skall avse, till 
exempel protokoll från kommunalstämman.

• Om en kommun har haft ett särskilt tillsatt politiskt organ på ett område där 
det inte fanns något krav på det, exempelvis en biblioteksstyrelse eller en 
idrottsnämnd.

Vid valet av undersökningskommuner kan dessa faktorer var viktiga att väga in. 
I några av de skisserade undersökningarna har just omständigheten att det 
saknats eller funnits en separat tillsatt nämnd varit en utgångspunkt för valet av 
kommuner. Ett exempel är den kommunala hälsovården. Här kan det vara 
aktuellt med komparativa studier mellan två landskommuner, där den ena hade 
en särskilt tillsatt hälsovårdsnämnd, medan den andra kommunen hade en 
organisation med kommunalnämnden som hälsovårdsnämnd.

Ambitionen med denna bok är inte att ge någon komplett forskningsöversikt, 
utan det finns all anledning att konsultera andra publikationer. I översiktsverket



Hundra år under kommunalförfattningarna skisserade bokens redaktör Sven- 
Ulric Palme möjliga framtida projekt för den kommunhistoriska forskningen. 
Tyngdpunkten ligger på övergripande kommunala frågor där kommunernas 
relation till statsmakten ägnas en hel del utrymme.4'4 En annan vägledning av 
mer modernt snitt är vetenskapsrådets rapport från 2003. Denna innehåller även 
forskning om många andra områden än kommunerna och ger dessutom större 
utrymme åt den statsvetenskapliga forskningen än den historiska, vilket ter sig 
logiskt med tanke att merparten av den politiska kommunforskningen sker inom 
denna disciplin.* 426 Ett liknande men enklare verk är en statlig utredning från år 
1983, där främst forskningens inriktning behandlas. I denna ingår en begränsad 
nordisk utblick på området.4'

Vidare finns en bok som kartlägger den historiska forskningen om svensk 
politisk historia, inklusive litteraturförteckningar med relevant litteratur. Den 
kommunhistoriska forskningen utgör dock bara en mindre del. Boken är indelad 
i fyra avsnitt med var sin författare som behandlar en tidsperiod enligt följande 
indelning: 1809-1865, 1866-1920, 1920-1945 och 1945-1980.428 Det finns 
också tryckta litteraturöversikter som har karaktären av litteraturförteckningar. 
De mest kända av är Stadshistorisk revy och dess efterföljare Revy över stads- 
och kommunhistoria som utkom under en nästan 80 år lång period mellan år 
1922 och år 2000.4'1 Behovet av sådana bibliografier har nu minskat i och med 
utvecklingen av sökverktyg i moderna Internet-baserade databaser. En annan 
bibliografi om det lokala självstyret har tagits fram inom ramen för ett projekt 
finansierat av Svenska kommunförbundet.4'0 En annan metod att få kännedom 
om litteratur av intresse är att gå igenom käll- och litteraturförteckningarna i 
relevanta doktorsavhandlingar inom ämnet historia, men också i statsvetenskap 
och ekonomisk historia.4’1 Därutöver kan litteratursökning rekommenderas via 
bibliotekens söksystem, exempelvis L1BR1S,

Tanken med föreliggande bok är att forskningen inom det stads- och 
kommunhistoriska fältet skall ta ett större utrymme inom historieforskningen och 
andra närliggande discipliner inom samhällsvetenskapen. Historia är och skall 
vara en bred disciplin där forskningen präglas av pluralism och öppenhet för 
olika inriktningar och teoretiska perspektiv. Mångfalden måste alltid prioriteras. 
Eventuellt kan boken också bidra till ett större erfarenhetsutbyte mellan den 
vetenskapliga forskningen och det kommunala arkivväsendet.

42' Palme 1962ds 782-805.
426 Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser 2003.
427 SOU 1983:15.
42* Petersson 1993, Nilsson 1993, Lövgren 1993 och Möller 1993.
42‘7 Stadshistorisk revy 1920/1921-1969/1970 och Revy över stads- och kommunhistoria 1971/ 

1975-1991/1995. De redovisas nu istället på www.urbanhistorv.su.se.
4,11 Nilsson, Allan 2001.
4,1 Till exempel Brantgärde 1974, Nilsson 1980, Strömberg 1984, Aronsson 1992, Tiscornia 1992, 

Hjelmqvist 1994, Andersson 1995, Bokholm 1995, Björk 1999, Tropp 1999, Ekström von Essen 
2003. Nielsen 2003 och Wångmar 200.3.
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SFS 2003:778, Lag om skydd mot olyckor.

SFS 2003:789, Förordning om skydd mot olyckor.

Socialvården 1972.

SOU 1926:5, Det svenska skolväsendets organisation.

SOU 1945:18, Normalbrandordning for städer, köpingar och municipalsamhällen.

SOU 1945:19, Normalbrandordning för landskommuner.

SOU 1945:38, Kommunindelningskommittén II.

SOU 1945:47, Skolmåltiderna.

SOU 1947:53, Förslag angående ändringar i kommunallagarnas bestämmelser om borger

lig primärkommuns kompetens och om kvalificerad majoritet.

SOU 1953:31, Förslag till hälsovårdsstadga m.m.

SOU 1955:31, Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartillsättningen.

SOU 1956:61, Ny bamavårdslag.

SOU 1960:34, Reviderad brandlagstiftning.

SOU 1961:9, Principer för en ny kommunindelning.
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