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The primary aim of this study is to provide a deeper and more complete understanding of why the great municipal amalgamation (storkommunreformen) during the 1940s became the political solution to the problem that the Government
believed many of Sweden’s municipalities had in satisfactorily providing for a
local welfare society. The study also describes the results of this large-scale reorganization process. The events examined include the political decision-making
process at the national level that took place during 1939-1949, as well as the regional/local realization of these decisions during 1946-1952.
The parliamentary treatment of the municipal division issue should be viewed
as a good example of what researchers have termed a Swedish decision-making
model. One clear manifestation of this was the fact that the national commission
that investigated the question primarily formulated the principles for the reform.
The committee’s proposal received strong endorsements in the reports from the
reviewers of the proposal. The government authorities and many of the municipalities felt that a new division of municipalities was justified. Opposition that
did occur came mostly from rural municipalities with small populations. Many
of these municipalities believed that the present municipal divisions functioned
well as they were.
Of those municipalities that were affected by amalgamation, 39 percent of
them did not agree with the decision. The majority of these could agree to merge
with other municipalities, but not with the municipalities stipulated by the
authorities. Considering the fact that the then current divisions were based on a
long tradition, demands for retaining independence could have been greater. At
the same time, it should be borne in mind that 66 percent of all larger municipalities were formed using some level of force. This still indicated a relatively
widely distributed opposition to the amalgamation decisions, however.
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Kommunalfullmäktige i Örsjö kommun 1947-1951. Örsjö var en av de många kommuner
som försvann genom storkommunreformen. Författarens morfar, Ragnar Jonsson (18981977), står som tredje man från vänster i den mellersta raden.
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Förord
Redan i tioårsåldern i slutet på 1970-talet hade jag ett intresse för kommunala
frågor. Till en början inriktades intresset främst på kommunernas brandförsvar.
Efterhand tilltog även ett engagemang för kommunalpolitiska frågor. Detta kom
sedan att leda till att jag genomgick förvaltningslinjen vid dåvarande Högskolan i
Växjö under åren 1987-1991. Vidare hade jag under åren 1992-2000 kommunala
förtroendeuppdrag i Nybro kommun. Som vice ordförande i räddningsnämnden
fanns det en tydlig återkoppling till det gamla intresset för brandförsvaret.
När jag sedan började studera historia vid högskolan i Växjö på hösten 1994
var steget inte så långt till att börja fördjupa mig i kommunernas historia. Detta
intresse kom snart att inriktas mot förändringar av den kommunala indelningen,
främst storkommunreformen och kommunblocksreformen. Uppsatserna på B-,
C- och D- nivåerna i historia kom därför att ägnas åt ämnen på temat kommunala
indelningsändringar. Genom mycket sakkunnig och uppmuntrande handledning
av professor Peter Aronsson, docent Lennart Johansson och doktorand Börje
Björkman kom mitt intresse för området att tillta ytterligare.
Därutöver hade jag redan tidigt under min grundutbildning ett visst intresse
för att i framtiden genomgå forskarutbildning. Därför blev jag väldigt glad den
24 april 2001 när jag av Agneta Fridhammar fick besked om att jag hade blivit
antagen till forskarutbildningen i historia. En gammal dröm kom därmed att gå i
uppfyllelse.
Under min formellt sett ganska korta forskarutbildning har jag haft professor
Peter Aronsson och docent Lennart Johansson som handledare och biträdande
handledare. Handledarna har bildat ett samordnat team som har varit en mycket
stor tillgång under hela avhandlingsarbetet. Handledningen har skett genom en
konstruktiv och positiv dialog, främst om struktur och tolkningsramar. De båda
handledarna har också gett mig ganska stora möjligheter till egna bedömningar,
vilket har passat mig bra. För alla dessa insatser är jag utomordentligt tacksam.
Utan Peters och Lennarts stora välvilja hade arbetet inte varit möjligt att klara av.
Under avhandlingsarbetet har jag haft ett värdefullt utbyte av material med
doktoranderna Patric Svensson, Ulla Ekström von Essen och Yngve Flo. I slutskedet har docent Ingemar Norrlid, FD Olle Larsson, FD Per-Olof Andersson,
FL Kenneth Strömberg, doktorand Börje Björkman och FK Allan Nilsson läst
manuset och gett värdefulla synpunkter. Doktoranderna Åse Magnusson, Åsa
Folkesson, Erika Larsson och Marie Eriksson har korrekturläst manuset innan
tryckningen. Dessa har tillsammans med FD Per-Olof Andersson gjort en viktig
insats för att lätta upp språket i avhandlingen. Kring utformningen av momenten
om de kvinnliga politikernas roll i beslutsprocessen har jag haft intressanta diskussioner med docent Gunlög Fur. Dessutom har universitetsadjunkt Erik Nyberg gett ovärderlig hjälp med dels den statistiska analysen, dels med datortekniskt stöd i arbetets slutskede. Cheryl Jones Fur har på ett förtjänstfullt sätt översatt sammanfattningen till engelska. Alla dessa skall ha ett stort tack för sina insatser.

Det är också viktigt att inte glömma de värdefulla kommentarer och råd som
opponent och betygsnämnd gav vid mitt licentiatseminarium den 30 november
2001. Opponent var FD Lars I Andersson. Inför seminariet gav också professor
Lars Olsson intressanta synpunkter.
Arbetet med doktorsavhandlingen har förflutit snabbt och utan några större
komplikationer. Detta har särskilt gällt insamlingen av källmaterialet. Vid detta
arbete har framförallt Riksarkivet, Riksdagens arkiv samt Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek i Stockholm gett snabb och god hjälp. Personalen på Riksarkivets
forskarexpedition, särskilt arkivarie Sven Torsten Husén, har fått ta emot ett stort
antal beställningar av konseljakter från min sida. De har då uppvisat stor förståelse för behovet av flyt i hanteringen av det stora källmaterialet.
Personalen på huvudbiblioteket i Nybro med bibliotekschefen Mats Johansson
i spetsen har på ett snabbt och bra sätt ombesörjt beställningar av litteratur från
andra bibliotek. Jag vill därför framföra ett tack för denna värdefulla hjälp.
Vid sidan av forskarutbildningen har jag under professor Peter Aronssons ledning deltagit i det av Svenska kommunförbundet finansierade projektet: ”Den
lokala demokratins förändrande villkor. Historiska utmaningar”. I projektet deltog även doktorand Åsa Folkesson och FK Allan Nilsson. Min del i projektet
gällde framförallt att ta fram historisk statistik över Sveriges kommuner. Därutöver har jag varit med i ett kommunhistoriskt samverkansprojekt mellan universiteten i Stockholm, Växjö och Örebro som resulterade i boken Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi. Dessa båda projekt har alltså
haft stor relevans för mitt avhandlingsarbete.
Vidare vill jag uttrycka tacksamhet till City Universitetet i Stockholm för den
externa finansieringen av min forskarutbildning. Detta har varit en nödvändig
förutsättning för att jag skulle få tillträde till den av mig så eftertraktade forskarutbildningen i historia vid Växjö universitet.
Slutligen vill jag framföra ett tack till mina föräldrar, Inga-Britt och Per-Olof
Wångmar, för uppmuntran och ett stort tålamod under avhandlingsarbetets gång.
Därför tillägnar jag er denna bok.

Nybro i april 2003
Erik Wångmar
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1. Inledning
Älmeboda kommunalfullmäktige vill som ett enhälligt önskemål från
befolkningen i denna kommun, uttala, att Älmeboda alltjämt får kvarstå
som egen förvaltningsenhet. Kommunen är stor, dess befolkningstal
överstiger den stadgade minimisiffran, och geografiskt sett är Älmeboda
den näst största kommunen i Konga härad. Skatteunderlaget är f.n.
ungefär det dubbla mot de angivna minimisiffrorna. Kommunen har ett
1939 nybyggt ålderdomshem, anpassat efter socknens behov och beläget i
dess centrum, och fattigvården såväl som övriga kommunen åvilade
sociala och kamerala uppgifter uppgifter skötes av de förtroendevalda
tjänstemännen på ett intresserat och kunnigt sätt. Kommunen äger tre
jordbruksfastigheter med därtill hörande skogsmarker, taxeringsvärde till
131.600 kronor, med ett för dagen betydligt högre realvärde. Om vår
kommun mot vår önskan skulle sammanslås med annan kommun, där
man icke varit nog framsynta att skaffa sig liknande framtida realvärden,
vill vi förbehålla åt vår kommun ensam de tillgångar som här finnes i
form av jordbruksfastigheter och skogsallmänningar. Sammanslagningen
av Långasjö och Älmeboda enligt länsstyrelsens alternativ 2, som nu
närmast hotar, vill vi på det bestämdaste avstyrka, enär det kommunala
samarbetet dessa socknar emellan redan från början skulle bli olustigt på
grund av den starka känsla av självständighet, som finnes i båda
socknarna. Med de långa avstånd, som här finnes, skulle det kommunala
arbetet bli mycket mera tungrott och kostsamt, och de kommunala
initiativen för den egna kommunens framåtskridande och utveckling
skulle i hög grad stäckas. Kommunalfullmäktige hemställer därför
vördsamt, helt visst i god överensstämmelse med lagens andemening, att
Älmeboda alltjämt får kvarstå som egen kommun enligt länsstyrelsens
alternativ 1.1
Detta var ett exempel på en kommuns tappra ansträngningar att slippa beröras av
den stora förändringsprocess, storkommunreformen, som denna avhandling
handlar om. Ett annat exempel ger en mycket god illustration av hur reformens
konsekvenser kunde upplevas av lokalbefolkningen.
Strax före klockan 24 på nyårsafton 1951 ringde kyrkans alla klockor. Det
var dödsringningen över Bergs kommun, som försvann vid årsskiftet.
Försvann gjorde också 1459 andra kommuner i Sverige. Tiotusentals
–––––––––
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Protokoll Älmeboda kommunalfullmäktige 1947-03-23. Älmeboda låg i Kronobergs län.
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medborgare förlorade sina uppdrag för folkstyret. Kvar blev endast 821
kommuner. Ute på kyrkbacken stod människor och grät öppet. Den
kommunala självstyrelsen hade gått i graven, ansåg Bergborna. De kommunala sammanträdena flyttades till centralorten. Kommunexpeditionen
stängdes. Den kommunala anslagstavlan togs ner.2
På detta sätt beskrev den socialdemokratiska politikern och förre talmannen
Thage G. Peterson det ögonblick när förändringen slutligen var ett faktum efter
en 13 år lång beslutsprocess.
Genom reformen minskade det totala antalet kommuner från 2498 till 1037.
Minskningen gällde nästan uteslutande landskommunerna, vilka reducerades
från 2281 till 816.3 Den lokala indelningsprocessen, som i praktiken pågick från
hösten 1946 till våren 1950, blev tidsmässigt utdragen och vissa fall även
konfliktfylld.4 Konflikterna handlade främst om olika landskommuners kamp för
bibehållen självständighet eller motstånd mot en viss kommunkombination.5
Reformen medförde alltså en tydlig förändring på det lokala planet, där en
lång tradition av självstyre inom en och samma territoriella enhet, socknarna/
kommunerna, bröts. Merparten av socknarna hade tillkommit under medeltiden.
Reformen innebar som Petersson framhåller att antalet förtroendeuppdrag
minskade. Dessutom tilltog partipolitiseringen, bl.a. genom att systemet med
samlingslistor som hade funnits kvar i en del landskommuner i stort sett helt
upphörde. Fram till 1952 hade det skett en successiv ökning av antalet uppdrag,
framförallt till följd av att fullmäktige hade införts i flertalet kommuner och att
antalet obligatoriska styrelser och nämnder hade blivit fler. Den representativa
demokratin på kommunal nivå hade alltså nått en kvantitativ höjdpunkt just
innan storkommunerna bildades. Även den direkta demokratin fanns kvar i form
av kommunalstämman i kommuner med låg folkmängd, men försvann också när
storkommunerna infördes. Genom kommunblocksreformen, som genomfördes
1962-1974, fortsatte minskningen av antalet förtroendeuppdrag. 6
Den debatt som ibland förs kring ett alltför stort avstånd mellan väljarna och
kommunernas förtroendevalda kan alltså ses mot bakgrund av förändringarna av
den kommunala demokratin, som på allvar inleddes 1952. Syftet med att göra de
svenska kommunerna större har främst varit att förbättra möjligheterna till en
social reformpolitik med kommunerna som verkställare av statliga intentioner.
Kommunblocksreformen har undersökts i två större forskningsprojekt inom
statsvetenskapen, dels 1965-1975, dels 1979-1981. Inom ramen för det första
projektet gjordes ett ganska stort antal licentiat- och doktorsavhandlingar. Det
andra projektet redovisades främst genom ett flertal forskningsrapporter.7 I
kontrast till detta är forskningen kring storkommunreformen däremot blygsam.
–––––––––
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Peterson 2000 s 124. Även Bergs kommun låg i Kronobergs län.
Wallin 1966 s 15ff.
4
Hanning 1950 s 11f, Mossberg 1951 s 145-154 och Olsson 1957 s 254ff.
5
Hanning 1950 s 11f och Mossberg 1951 s 145-154.
6
Aronsson 2001.
7
T.ex. Westerståhl 1970, Strömberg och Westerståhl 1983a, Strömberg och Westerståhl 1983b och
Hjelmqvist 1994 s 287.
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2

Forskningen beskriver kort orsakerna till reformen, principbeslutet på nationell
nivå samt reformens utfall. Däremot saknas det en sammanfattande kartläggning
av reformens lokala genomförande.8

Forskningsuppgiften
Att forskningen om storkommunreformen inte är särskilt omfattande är alltså ett
grundläggande motiv till att skriva en avhandling om detta ämne. Det som gör
ämnet särskilt intressant är kontrasterna mellan beslutsprocessen på nationell
nivå och det regionala/lokala genomförandet. Den förstnämnda delen innehöll
inte så djupa ideologiska motsättningar, medan den senare delen i vissa fall
innehöll konflikter som väckte relativt starka känslor i kommunerna. Mitt arbete
innehåller tre huvudmoment. För det första handlar det om att studera hur frågan
väcktes, hur problemet formulerades och hur behovet av en förändring kartlades.
För det andra gäller det hur lösningen av frågan formulerades på nationell nivå.
Det tredje är på vilket sätt implementeringen skedde på regional/lokal nivå, på
grundval av principbeslutet. Den regionala/lokala implementeringen var en stor
förhandlings- och förankringsprocess mellan statliga organ (länsstyrelserna,
kammarkollegiet och inrikesdepartementet) och kommunerna.9
Studien kompletteras också med en del bakgrundsbeskrivningar, dels en
genomgång av regelverket om kommunal självstyrelse och kommunal indelning,
dels av hur den kommunala indelningen ändrades under perioden 1863-1951.
Därutöver sker också en mer utförlig behandling av kommunalskattefrågan och
socialvårdskommitténs arbete, vilka var viktiga bakgrundsfakta för de aktörer
som på 1940-talet deltog i den beslutsprocess som ledde fram till att en ny
indelning trädde i kraft år 1952.
Då reformen avsåg att lösa specifikt svenska problem, samt var en del i en
mer allmän moderniseringsprocess, är det betydelsefullt att också behandla mer
övergripande samhällsförändringar. Det handlar således om att formulera en
relevant samhällelig kontext i syfte att förstå reformens problemformulering,
utformning och mottagande ur både ett nationellt och lokalt perspektiv.

–––––––––
8

9

Den specifika forskningen om storkommunreformen utgörs framförallt av ett antal seminarieuppsatser i statskunskap under 1950- och 1960-talen (Hansson 1951, Wedjesjö 1952, Ekroth 1960,
Bergquist, 1960, Stenvinkel 1961 och Wirén 1966) samt den nyutkomna Storkommunreformen
1952. Striden om folkhemmets geografi (2002).
Bakgrunden och beslutsprocessen på nationell nivå har jag tidigare behandlat i en licentiatavhandling och i en artikel i den ovannämnda boken om storkommunreformen (Wångmar 2001 och
Wångmar 2002).
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Syfte och frågeställningar
Arbetets övergripande syfte är att ge en djupare förståelse och förklaring till
varför storkommunreformen på 1940-talet blev en politisk lösning på det
problem som enligt statsmakten fanns med att många kommuner inte kunde bära
upp det lokala välfärdssamhället på ett fullgott sätt. Vidare handlar det också om
att ge en beskrivning av hur denna stora omdaningsprocess avlöpte. Det förlopp
som skall studeras är dels den nationella politiska beslutsprocessen under tiden
1939-1949, dels det regionala/lokala genomförandet 1946-1952.
Samspelet mellan den politiska beslutsprocessen på den nationella nivån och
utredningsväsendet står i fokus för att förstå hur denna första stora reform kom
till stånd, vilka motsättningar som blottlades och vilka som doldes. Dessa
motsättningar sätts i sin tur i samband med takten och arten i den fortgående
moderniseringsprocessen och välfärdssamhällets framväxt.
Att på bred front studera det lokala genomförandet har ett speciellt värde
eftersom den tidigare forskningen om den denna del av reformen har varit ringa
och att beslutsprocessen på nationell nivå hade en ganska hög grad av konsensus.
En ingående undersökning av den lokala nivån syftar alltså till förklara och
förstå varför det delvis fanns motsatta uppfattningar mellan central och lokal
nivå.
Avhandlingens tre viktigaste syften är alltså:
• att förklara varför storkommunreformen kom till stånd.
• att dokumentera och analysera varför beslutsprocessen på nationell nivå
genomfördes i ett relativt brett politiskt samförstånd.
• att dokumentera och analysera den lokala implementeringen av reformen och
därigenom förstå logiken bakom lokala ställningstaganden, särskilt de som
avvek från reformens huvudsakliga strävanden.
Utifrån det ovan beskrivna syftet kan följande frågeställningar formuleras:
1. Sammanhangen. Vilka samhällsförändringar medverkade till att reformen
initierades och genomfördes? Vilken roll spelade det dåvarande förhållandet
mellan stat och kommun för reformens tillkomst? Fanns det olika ideologiska
utgångspunkter som sammanföll genom att de var positiva till reformen?
2. Den politiska processen på nationell nivå. I vilken utsträckning förekom det
motsättningar vid den parlamentariska behandlingen av frågan? Varför uppkom
konflikter och hur hanterades dessa? Följde eventuella meningsskiljaktigheter
partilinjerna och fanns det regionala skillnader mellan olika delar av landet?
Förekom det några skillnader mellan inställningen hos manliga och kvinnliga
riksdagsledamöter? Var låg den reella makten över reformens principer?
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3. Genomförandet på lokal nivå. Gjordes den lokala indelningen i enlighet med
de uppsatta principerna? Varför uppkom eventuella avvikelser? Hur motiverades
eventuella avvikelser? Vilket av de statliga organen var mest benägna att
upprätthålla reformprinciperna? Hur ställde sig kommunerna till principerna?
4. Det lokala agerandet. Hur utövade de statliga myndigheterna sin makt vid de
lokala processerna? I vilken utsträckning beaktade de statliga myndigheterna
kommunernas åsikter under processens gång? I hur stor omfattning gjordes det
tvångsmässiga sammanläggningar? Varför motsatte sig vissa av kommunerna
sammanläggningarna? Vilken roll spelade den lokala identiteten för motståndet?
I vilken utsträckning åberopades historiska skäl för bibehållen självständighet?
Vilka andra orsaker fanns till uppkomna konflikter? Under vilka förhållanden
uppnåddes konsensuslösningar? Vilka faktorer medverkade till att dämpa
kommunernas motstånd mot sammanläggningarna?

Avgränsningar och disposition
Tidsmässigt omfattar arbetet åren 1939-1952. Det första initiativet till reformen
togs genom en riksdagsmotion i januari 1939.10 Reformen trädde i kraft den 1
januari 1952. Processen tog alltså 13 år att genomföra. Att de nationella (19391949) och lokala (1946-1952) processerna överlappade varandra berodde på att
de sista nationella besluten 1949 avsåg kompletterande lagstiftning om det lokala
genomförandet.11 Däremot görs det ingen bred undersökning av kommunernas
egna förberedelser 1949/1950-1951, utan det sker bara en översiktlig beskrivning
av vilka olika moment som ingick. Avgränsningen innebär i praktiken att den
detaljerade studien avslutas under våren 1950 i och med att Kungl. Maj:t hade
fattat de definitiva indelningsbesluten.
Den rumsliga avgränsningen innebär att reformens lokala genomförande
studeras i hela landet. Detta sker främst i kvantitativa termer. En mer detaljerad
och tematisk undersökning görs i fråga om Kronobergs län. Avsikten med detta
förfaringssätt är att ytterligare tydliggöra olika delar av processen.
Avhandlingen börjar med en inledning, där ämnet, forskningsuppgiften samt
syfte och frågeställningar presenteras. Det andra kapitlet ger en kort översikt av
viktiga drag i den svenska samhällsutvecklingen under åren 1850-1950. Därefter
följer kapitel tre om tidigare forskning, kapitel fyra om tolkningsramar och
analysmodeller samt kapitel fem som tar upp metodfrågor. Beskrivningen av
avhandlingens källmaterial ingår som en del i metodkapitlet .
Förändringen av regelverket i fråga om den lokala självstyrelsen och den
kommunala indelningen under tiden fram till storkommunreformen undersöks i
kapitel sex. Detta avsnitt behandlar främst de förändringar som har skett under
1800- och 1900-talen. I kapitlet ingår en genomgång av de indelningsändringar
–––––––––
10
11

SOU 1945:38 s 9.
SFS 1949:233 och SFS 1949:235.
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som förekom under åren 1863-1951, d.v.s. från 1862 års kommunreform fram till
storkommunreformen. Det sjunde kapitlet behandlar frågor om kommunalskatt
och socialvård med koppling till kommunindelningen. I fråga om socialvården
gäller det socialvårdskommitténs arbete under åren 1937-1942. I samband med
denna utredning berördes en översyn av kommunindelningen. Därför utgör
socialvårdskommittén en relativt viktig bakgrund till storkommunreformen.
Kapitel åtta behandlar principbeslutet om storkommunreformen. Detta är ett
av avhandlingens empiriska huvudmoment. Kapitlet är uppdelat i ett flertal olika
moment, men inriktas framförallt på den formella beslutsprocessen. En analys
av pressens kommentarer om reformen ingår dock. I det nionde kapitlet återfinns
avhandlingens andra empiriska huvudmoment som beskriver reformens lokala
genomförande, vilket sker i form av en totalundersökning. Denna undersökning
görs av praktiska skäl framförallt i kvantitativa och övergripande termer, då
målsättningen också här är att ge en helhetsbild av utvecklingen. Som ett
komplement till totalundersökningen av det lokala genomförandet görs i kapitel
10 en specialstudie av den lokala processen i Kronobergs län.
Det elfte kapitlet benämns storkommunreformen i backspegeln, vilket betyder
att utvecklingen efter reformens genomförande behandlas. En viktig del är då en
komparativ studie av storkommunreformen och kommunblocksreformen. Det
gäller alltså att jämföra resultaten från undersökningen av storkommunreformen
med liknande studier av den senare reformen.
Kapitel 12 utgör en sammanfattande analys, i vilken frågeställningarna i
avhandlingen besvaras. Detta sker genom en integration av tolkningsramar och
analysmodeller samt tidigare forskning.
Sammanfattningsvis har avhandlingen en i huvudsak kronologisk disposition.
Detta gäller i synnerhet de båda empiriska huvudundersökningarna. Undantag
från denna huvudregel är framförallt placeringen av de olika bakgrundskapitlen
samt specialstudien av Kronobergs län. I dessa fall handlar det istället om en
tematisk disposition.
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2. Svensk samhällsutveckling 1850-1950
Näringsstrukturens förändring
År 1850 var jordbruket den dominerande näringsgrenen i Sverige. 78 procent av
befolkningen livnärde sig inom denna sektor, medan industri och hantverk
sysselsatte nio procent. Inom handel och samfärdsel var två procent verksamma,
medan andelen som arbetade i allmän tjänst/fria yrken uppgick till 11 procent. År
1870 var 72 procent av befolkningen verksam inom jordbruket och dess
binäringar. Inom industri och hantverk arbetade fortfarande endast omkring 15
procent av befolkningen. Åtta procent var verksamma inom allmän tjänst och
fria yrken, medan fem procent arbetade med handel och samfärdsel. Under
perioden 1870-1900 skedde stora förändringar av den svenska näringsstrukturen,
vilket medförde att andelen verksamma inom jordbruket och dess binäringar
hade sjunkit till 55 procent 1900. Vid samma tidpunkt var 28 procent verksamma
inom industri och hantverk. Motsvarande siffror för allmän tjänst/fria yrken
respektive handel och samfärdsel uppgick till sju och 10 procent. I dessa siffror
ingick de offentliganställda som 1900 var fem procent av de yrkesarbetande.12
Under perioden 1900-1930 förstärktes den ovannämnda förändringsprocessen
ytterligare. År 1930 var ungefär lika stor andel av befolkningen verksam inom
jordbrukssektorn och industrisektorn. Andelen verksamma inom jordbruk med
binäringar uppgick då till 39 procent, medan industri och hantverk hade 36
procent. Näringsgrenen handel och samfärdsel hade vid samma tidpunkt ökat sin
andel av befolkningen till 18 procent. Däremot hade sektorn allmän tjänst och
fria yrken inte förändrats i någon egentlig utsträckning. Dess andel uppgick 1930
till sju procent. I de ovannämnda siffrorna ingick de offentligt anställda, vilka
1930 var sex procent av samtliga yrkesverksamma.13
Under den avslutande perioden 1930-1950 fortsatte omdaningsprocessen med
större styrka. Vid mitten av 1930-talet passerade industri- och hantverkssektorn
jordbrukssektorn uttryckt i andelen verksamma. Som andel av BNP hade detta
skifte skett redan i början av 1900-talet, vilket var ett uttryck för industrins stora
betydelse för den svenska samhällsutvecklingen. År 1950 var det 43 procent av
befolkningen som räknades till industri och hantverk. Andelen verksamma inom
–––––––––
12

Svensson 1962a s 91f, Johansson 1966 s 41f, Larsson 1991 s 25ff, Henreksson 1992 s 97 och
Schön 2000 s 137-151. De offentligt anställda tillhörde huvudsakligen kategorierna allmän tjänstfria yrken och i mindre utsträckning handel och samfärdsel, då med betoning på samfärdsel. Hela
befolkningen uppdelades på de fyra näringsgrenarna. Detta innebar att även de personer som inte
var direkt yrkesverksamma räknades till en av grenarna. När det gällde uppdelningen mellan olika
grupper inom jordbrukssektorn behandlas detta utförligt av Edling 1996.
13
Palme 1962a s 277f, Henreksson 1992 s 97 och Magnusson 1997 s 301ff, 332ff och 392ff.
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jordbruk med binäringar hade då sjunkit till 25 procent. Minskningen av
jordbrukssektorn sammanhängde med en övergång till större brukningsenheter i
kombination med en ökad mekanisering av driften. Andelen arbetande inom
handel och samfärdsel var 1950 23 procent. Även sektorn allmän tjänst och fria
yrken uppvisade en ökad andel. Den hade mellan 1930 och 1950 ökat från sju
procent till 10 procent. Denna ökning berodde främst på att andelen offentligt
anställda hade börjat öka snabbare. 1950 uppgick denna andel till nästan 10
procent.14

Ekonomisk utveckling
Efter 1850 inleddes det som brukar benämnas det industriella genombrottet. Det
var framförallt fyra faktorer som påverkade denna utveckling. För det första
gällde det den internationella marknaden där svenska exportprodukter såsom trä,
järn och malm blev efterfrågade i utlandet. För det andra handlade det om en
större efterfrågan på hemmamarknaden, för det tredje var det en vidareutveckling
av en redan tidigare viktig saluslöjd och protoindustri. För det fjärde förbättrades
kapitalförsörjningen, vilket gällde både för inhemskt och utländskt kapital. Det
industriella genombrottet öppnade vägen för den successiva förändringen av
näringsstrukturen. Industrins positiva utveckling ledde till att den ekonomiska
tillväxten blev högre, bl.a. eftersom produktivitetsutvecklingen var bättre inom
industrisektorn än inom jordbruket. Under 1850-talet inleddes byggandet av
järnvägsnätet. Staten ansvarade för byggandet av huvudnätet (stambanorna),
medan privata intressenter i många fall anlade bibanor.15
År 1861 stod jordbruket för cirka 40 procent av BNP, medan industrisektorns
andel knappt var 20 procent. Tjänstesektorn stod för drygt 40 procent av BNP.
BNP uppgick år 1861 till drygt 700 miljoner kronor. Ett mått på den ekonomiska
utvecklingen var att industriproduktionen femdubblades under åren 1880-1913
uttryckt i fast penningvärde. Mellan 1861 och 1890 var den årliga genomsnittliga
ekonomiska tillväxten två procent.16
År 1900 hade industrisektorns andel av bruttonationalprodukten stigit till
cirka 30 procent. Under 1890-talet hade industrin haft en positiv utveckling, bl.a.
till följd av en snabb teknisk utveckling. År 1900 hade jordbrukets andel av BNP
sjunkit till knappt 30 procent. Däremot låg tjänstesektorns andel av BNP kvar på
ungefär 40 procent. Sveriges totala BNP var år 1900 drygt två miljarder kronor.17
Under perioden 1900-1950 fortsatte industrisektorns andel av BNP att öka.
1950 uppgick denna till nästan 50 procent, medan jordbrukets andel hade
minskat till drygt 10 procent. Under perioden mellan de båda världskrigen
genomgick betydande delar av industrin omstruktureringar. Tjänstesektorns
andel låg på ungefär 40 procent av BNP. När det gällde den totala BNP uppgick
–––––––––
14

Palme 1962b s 347ff, Sandelin 1987 s 36ff, Larsson 1980 s 27-48, Odhner 1988 s 111 och Herlitz
1989 s 44.
15
Magnusson 1997 s 302-314 och 383ff och Jörberg 1973 s 96ff .
16
Jansson 1987 s 123, Olsson, U 1993 s 61 och Magnusson 1997 s 302.
17
Sandelin 1987 s 20ff, 37f och 67ff och Magnusson 1997 s 359ff.
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denna 1950 till 32 miljarder kronor. Av detta gick 80 procent till konsumtion,
medan bruttoinvesteringarna var knappt 20 procent. Under senare delen av 1940talet inleddes en mer än 20 år lång period av mycket hög ekonomisk tillväxt.
Mellan 1946 och 1965 var den årliga genomsnittliga ökningen av BNP hela fyra
procent. Från 1930-talet hade staten bedrivit en mer aktiv ekonomisk politik,
bl.a. för att utjämna konjunkturcyklerna.18
Under perioden 1900-1950 var Sveriges ekonomiska utveckling till viss del
ojämn. Med detta avses för det första att den ekonomiska tillväxten var
förhållandevis god sett till hela tidsperioden. Detta gällde i synnerhet 1930- och
1940-talen, då Sverige hade en ekonomisk tillväxt som var bland den högsta i
världen. För det andra förekom perioder med betydande ekonomiska problem,
som den internationella krisen i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet.19

Befolkningsutveckling
År 1850 uppgick Sveriges totala folkmängd till 3.5 miljoner. Av dessa var drygt
350 000 bosatta i städerna, medan de övriga knappt 3.2 miljonerna bodde i
mindre tätorter och på den rena landsbygden. Städernas tillväxt hade inletts
under 1830-talet och från slutet av 1850-talet tilltog ökningen. Den urbana
transitionens första fas hade därmed påbörjats och pågick sedan fram till 1880talet. Med den urbana transitionen avsågs olika steg i urbaniseringsprocessen,
främst definierad utifrån hur snabbt urbaniseringsgraden ökade. År 1880 var den
totala folkmängden nästan 4.6 miljoner, varav städerna hade knappt 700 000
invånare. Vidare bodde det knappt 200 000 personer i övriga tätorter. Den rena
landsbygdsbefolkningen uppgick till 3.7 miljoner. Under perioden från 1880talet fram till 1920/1930-talen pågick den andra fasen i den urbana transitionen.
Denna utmärktes av att urbaniseringsgraden steg i mer långsam takt än under
1860- och 1870-talen.
År 1900 hade Sverige 5.1 miljoner invånare, varav på 1.1 miljoner var bosatta
i städerna. Något mer än 500 000 personer bodde i tätorter på landsbygden. Av
dessa var 28 000 bosatta i köpingarna och 160 000 i municipalsamhällena. Den
rena landsbygdsbefolkningen var 3.5 miljoner.20 Folkökningen under andra
halvan av 1800-talet berodde inte minst på att dödligheten sjönk till följd av en
ökad levnadsstandard.21 År 1920 uppgick befolkningen till 5.9 miljoner invånare.
Av dessa var knappt 1.8 miljoner bosatta i städerna. I tätorter på landsbygden
bodde mer än 900 000 personer, varav 70 000 var bosatta i köpingar, medan
municipalsamhällenas folkmängd uppgick till 230 000. Landsbygdsbefolkningen
var vid samma tidpunkt drygt 3.2 miljoner.22 Under 1920-, 1930- och 1940-talen
–––––––––
18

Hedborg och Meidner 1984 s 22ff, T:son Söderström 1987 s 50ff, Herlitz 1989 s 81 och
Magnusson 1997 s 302f, 401ff och 409ff .
19
Eklund 1987 s 30f, Olsson, U 1993 s 70-87 och Schön 2000 s 334ff och 348ff.
20
Svensson 1962a s 89ff, Nilsson 1989 s 9 och 128ff och Nilsson 1992 s 15, 23, 44 och 61.
21
Bengtsson och Ohlsson 1993 s 118-131.
22
Svensson 1962b s 189ff, Folkräkningen 1950 del I s 37*, SOU 1945:38 s 36, Nilsson 1989 s 129
och Nilsson 1992 s 32, 44 och 61.
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fortsatte landsbygdens avfolkning. Under denna period inleddes en ny period
med en snabbt växande urbaniseringsgrad, vilket utgjorde den tredje fasen i den
urbana transitionen.
År 1950 uppgick befolkningen till knappt 7.1 miljoner invånare. I städerna
bodde nästan 3.3 miljoner. I de övriga tätorterna bodde det 1.5 miljoner invånare.
Av dessa var lite drygt 340 000 bosatta i köpingar och knappt 250 000 i
municipalsamhällen. 68 procent av befolkningen bodde därmed i städer och
andra tätorter. På den rena landsbygden var invånarantalet nästan 2.3 miljoner.
Den tredje fasen av den urbana transitionen fortsatte fram till omkring år 1970.23
Befolkningsutvecklingen under perioden 1880-1950, uppdelat på olika typer
av bostadsorter, kan sammanfattas med följande tabell.

Tabell 1. Befolkningsutveckling 1880-1950 (uttryckt i miljoner)
År

Typ av bostadsort
Städer Procent Övriga tätorter Procent Landsbygd Procent Totalt
1880 0.7
15
0.2
4
3.7
80
4.6
1900 1.1
22
0.5
9
3.5
69
5.1
1920 1.8
31
0.9
15
3.2
54
5.9
1940 2.4
38
1.2
19
2.8
44
6.4
1950 3.3
46
1.5
21
2.3
32
7.1
Källa: Svensson 1962a 89f, Svensson 1962b s 189f, Palme 1962a s 276f, Nilsson
1989, Nilsson 1992 och Folkräkningen 1950 del 1 s 37*.
Befolkningsutvecklingen uppvisade stora regionala variationer. Mellan 1900 och
1950 skedde de största ökningarna i Stockholms stad (147 procent), Stockholms
län (106 procent), Norrbottens län (79 procent), Göteborgs och Bohus län (65
procent) och Västerbottens län (61 procent). I ett län, Kronoberg, minskade
folkmängden med en procent. Andra län med ingen eller låg tillväxt var Blekinge
(noll procent), Skaraborg (tre procent) och Kalmar (fyra procent). Folkökningen
var alltså störst i storstadsområdena och i övre Norrland. Folkökningen i norr
berodde dels på en hög nativitet, dels på en fortsatt kolonisation och nyodling.
Den sämsta utvecklingen hade länen i sydöstra Sverige. Det skall också påpekas
att de regionala skillnaderna hängde samman med variationer i den ekonomiska
utvecklingen, där takten i industrialiseringsprocessen spelade en viktig roll.24
I fråga om andelen invånare bosatta i städer och andra tätorter år 1950 fanns
det också stora skillnader mellan de olika länen. Högst urbaniseringsgrad fanns
det i Stockholms stad (100 procent), Göteborgs och Bohus län (84 procent),
Malmöhus län (78 procent), Stockholms län (75 procent), Västmanlands län (68
procent) och Örebro län (67 procent). Den lägsta andelen personer som bodde i
städer och andra tätorter återfanns i Gotlands (38 procent), Jämtlands (38 pro–––––––––
23

Palme 1962a s 276ff, Folkräkningen 1950 del I s 37*, Andrén 1965a s 18, Nilsson 1989 s 9 och
128ff och Nilsson 1992 s 32, 44 och 61.
24
Sveriges officiella befolkningsstatistik 1900, Folkräkningen 1950 del 1, Norberg, Tjerneld och
Asker, band 1-5, 1985-1992, Winberg 1988 s 40f samt Larsson, L-O 1999 s 238-243 och 266ff.
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cent), Skaraborgs (45 procent), Västerbottens (46 procent) och Kronobergs län
(46 procent). Urbaniseringsgraden och den allmänna befolkningsutvecklingen
hade en tydlig anknytning till näringsstrukturen i länen.25

Den kommunala sektorns expansion
År 1874 uppgick de totala utgifterna inom primärkommunerna till ungefär 35
miljoner kronor. Landstingens utgifter var 1.6 miljoner kronor, medan den del av
väghållningen på landsbygden som räknades till den kommunala sektorn kostade
cirka 3.5 miljoner kronor. Kommunsektorn hade därmed utgifter på drygt 40
miljoner kronor.26 Under åren 1896-1900 uppgick primärkommunernas utgifter i
medeltal till 90 miljoner kronor, vilket utgjorde fem procent av landets BNP.27
Det skall påpekas att BNP-måttet är av speciellt intresse då det inte påverkas av
inflationen. Under perioden 1911-1915 var primärkommunernas genomsnittliga
utgifter 211 miljoner kronor, vilket var fem procent av BNP. Landstingens
utgifter var då 15 miljoner kronor.28 Det förekom inte någon större inflation
under åren 1875-1915.29 Under perioden 1921-1925 var primärkommunernas
utgifter i medeltal 709 miljoner kronor. Ökningen i relation till 1911-1915 var
stor. Detta sammanhängde med att kommunernas utgifter steg kraftigt i absoluta
tal under första världskriget, bl.a. till följd av att de fick ansvara för uppgifter i
fråga om folkförsörjningen. Till en del handlade dock ökningen om inflation.30
Under perioden 1931-1935 hade kommunernas utgifter stigit till i medeltal 851
miljoner kronor.31
Under perioden 1941-1945, d.v.s. under andra världskriget, låg kommunernas
utgifter relativt konstant i relation till BNP. I absoluta tal steg däremot utgifterna
kraftigt under krigsåren. Liksom under första världskriget fick kommunerna ta
ett visst ansvar för folkförsörjningen. Därutöver tillkom andra uppgifter med
anknytning till totalförsvaret som familjebidrag till värnpliktiga. Dessa områden
styrdes av mycket detaljerade statliga föreskrifter.32 Mellan 1945 och 1950 ökade
kommunernas bruttoutgifter från 1791 till 3118 miljoner kronor. År 1950 hade
utgifterna som andel av BNP stigit till 10 procent.33

–––––––––
25

Folkräkningen 1950 del 1. Siffrorna baseras på den nya klassificeringsmetoden och på den kommunala indelningen 1952-01-01. Det skall särskilt noteras att Stockholms stad då var ett eget län.
26
Fridh och Dahlberg 1962 s 481 och Albinsson 1966 s 188f.
27
Lindblad 1960 s 25f, Svensson 1962a s 92 samt Strömberg och Westerståhl 1983a s 16.
28
Svensson 1962b s 195, Johansson 1966 s 37 samt Strömberg och Westerståhl 1983a s 16.
29
Fridh och Dahlberg 1962 s 481 och Bergman 1995 s 244f. Bergman visar att prisnivån var ungefär densamma 1875 och 1913. Under perioden mellan de båda årtalen hade dock prisnivån först
sjunkit under 1870- och 1880-talen och sedan stigit från och med 1890-talet. 1913 hade alltså prisutvecklingen nått samma nivå som 1875.
30
Palme 1962a s 280, Strömberg och Westerståhl 1983a s 16 samt Schön 2000 s 299ff.
31
Palme 1962a s 280 samt Strömberg och Westerståhl 1983a s 16.
32
Palme 1962a s 280, Tapper 1962 s 330ff samt Strömberg och Westerståhl 1983a s 16.
33
Eriksson 1966 s 63 samt Strömberg och Westerståhl 1983a s 16.
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Tabell 2. Primärkommunernas utgifter 1876-1945 i löpande priser
(medeltal för perioden uttryckt i miljoner kronor)
Tidsperiod Städer Övriga primärkommuner
1876-1880 25
21
1881-1885 31
23
1886-1890 36
25
1891-1895 42
29
1896-1900 56
34
1901-1905 68
40
1906-1910 103
52
1911-1915 142
69
1916-1920 346
147
1921-1925 484
225
1926-1930 499
228
1931-1935 584
267
1936-1940 758
339
1941-1945 1073
473
Källa: Svensson 1962a s 92, Svensson 1962b s
Strömberg och Westerståhl 1983a s 16.

Totalt Procent av BNP
46
4
54
5
61
5
71
5
90
5
108
6
155
5
211
5
493
7
709
8
727
8
851
8
1097
8
1546
8
195, Palme 1962a s 280 och

I inflationsrensade termer, uttryckt i 1960 års penningvärde, ökade hela den
kommunala sektorns (primärkommuner, municipalsamhällen, landsting och vägdistrikt) totala utgifter med cirka fem gånger mellan 1915 och 1950.34 Uttryckt i
utgifter som andel av BNP var ökningen allra störst under perioden 1910-1925.
Ökningen var särskilt tydlig under första världskriget. Nästa större ökningsfas
inleddes under andra världskriget. De kommunala utgifterna steg kraftigt under
världskrigen. Utvecklingen under hundraårsperioden 1862-1962 har beskrivits
som politisering, byråkratisering och socialpolitisk expansion.35
Den kommunala expansionen handlade framförallt om att det ställdes vidgade
krav på verksamheter som redan under 1800-talet hade varit obligatoriska
uppgifter. En del i detta var också att vissa ansvarsområden delades upp i flera
separata delar. Tillkomsten av särskilda barnavårds- och nykterhetsnämnder kan
ses som uttryck för detta. Dessa båda områden hade tidigare sorterat under
fattigvården. Ett område där landskommunernas ansvar vidgades under 1940talet var brandförsvaret.36 I början av 1940-talet gick landskommunernas utgifter
till mycket hög andel gick till obligatoriskt inrättade verksamheter.37
Städerna hade en differentierad verksamhet, särskilt på det tekniska området.
Ett tydligt uttryck för detta var att under perioden från början av 1900-talet fram
–––––––––
34

Dahlberg och Fridh 1962 s 481ff.
Palme 1962a s 271-284.
36
SOU 1945:38 s 39-63 och 160f. Peter Aronsson driver uppfattningen att det till allra största delen
handlade om en expansion av redan befintliga verksamheter som fanns definierade i 1817 års förordning om sockenstämmor och kyrkoråd. Aronsson 2001 s 26ff. Denna uppfattning är inte utan
grund.
37
Årsbok för Sveriges kommuner 1946 s 12f.
35

12

till andra världskrigets slut uppgick städernas utgifter konstant till knappt 70
procent av alla primärkommunala utgifter.38 Det är emellertid tänkbart att olika
former av naturauttag i landskommunerna i viss mån drog ned den formella
utgiftsnivån.

Social och politisk utveckling
Efter 1850 växte BNP snabbare än befolkningen. Detta gjorde att det efter hand
fanns ett utrymme för att höja levnadsstandarden. Därför blev det en nästan
konstant ökning av det svenska välståndet under perioden 1850-1915. Samtidigt
skedde det dock en betydande ökning av klassklyftorna i samhället. Efter hand
tillkom olika lagar på det sociala området. Bland dessa fanns lagar som
begränsade barnarbetet 1881 och 1890 samt 1913 års lag om folkpension. Det
var särskilt pensionsutbetalningarna som gjorde att de sociala utgifterna i
förhållande till BNP steg under perioden 1913-1938. Individernas pensioner var
dock till en början blygsamma.39
Den 1932 tillträdande socialdemokratiska regeringen bedrev, ofta ihop med
bondeförbundet, en social reformpolitik. Även högern och folkpartiet ställde i
regel upp på huvuddragen i denna politik, som främst handlade om en utbyggnad
av socialförsäkringarna. Innan 1930 hade Sverige legat efter andra länder i fråga
om sociallagstiftningen. Före 1933 hade socialdemokraterna framförallt varit
inriktade på samarbete med de frisinnade och liberalerna. Bondeförbudet ansågs
då vara nära allierad med högern och därför ingen samarbetspartner. Den
socialdemokratiska politiken under 1930-talet vägleddes särskilt av visionerna
om demokrati, medborgarskap och modernitet. Den framväxande välfärdsstaten
skulle bestå av moderna personer, där frihet skulle kombineras med ett tydligt
samhällsansvar. Ett led i detta var också att lösa upp gamla traditionella
bindningar. I det svenska identitetsbygget var det sålunda mycket betydelsefullt
att vara modern. Det så kallade folkhemmet skulle baseras på en föreställning om
en nation som gjorde kollektiva framsteg. Denna föreställning har även benämnts
välfärdsnationalism. Traditionalism och konservatism stod däremot tämligen lågt
i kurs.40
År 1950 hade den svenska välfärdsstaten på allvar börjat växa fram. Med
internationella mått hade Sverige nu fått en förhållandevis hög levnadsstandard.
Förändringarna på det sociala området under 1930- och 1940-talen beskrivs ofta
som ett systemskifte.41 En del offentliga verksamheter som den kommunala
barnomsorgen var dock ännu helt obetydliga.42 Kommunerna fick från 1920- och
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1930-talen även medverka i arbetslöshets- och bostadspolitiken.43 År 1950 var de
offentliga utgifterna 26 procent av BNP. Med internationella mått var detta en
förhållandevis låg siffra. Sverige hade ungefär lika stora offentliga utgifter i
förhållande till BNP som USA och Schweiz.44

Sammanfattande diskussion
Perioden mellan 1850 och 1950 medförde genomgripande förändringar av det
svenska samhället. Vid periodens början var det främst ett agrart samhälle, vilket
innebar att en mycket bred majoritet av befolkningen var bosatta på den rena
landsbygden. Städernas folkmängd uppgick endast till ungefär 10 procent av hela
befolkningen. Industrin hade börjat utvecklas i något snabbare takt, men var i
förhållande till jordbruket ännu obetydlig. Industrins snabba utveckling efter år
1850 gjorde att industriproduktionen i början av 1900-talet svarade för en högre
andel av BNP än vad jordbruket gjorde. I fråga om andelen yrkesverksamma
gick industrin om jordbruket först i början av 1930-talet. Detta får ses som ett
tydligt uttryck för industrins högre produktivitet och stora betydelse för den
övergripande samhällsutvecklingen. Jordbrukets gradvis minskade betydelse
medförde en fortlöpande befolkningsminskning på landsbygden.
Den starka industriella expansionen medverkade till att den genomsnittliga
levnadsstandarden steg mer eller mindre kontinuerligt efter 1850. Under 1900talets första årtionden inleddes en social reformpolitik i begränsad omfattning,
vilken tog ökad fart under 1930-talet. Inledningsvis handlade det främst om en
satsning på socialförsäkringarna, men efter hand prioriterades också en kraftfull
utbyggnad av den offentliga verksamheten. I detta arbete fick kommunerna en
viktig funktion som lokala verkställare av statens intentioner. Under de båda
världskrigen lade staten över vissa folkförsörjnings- och totalförsvarsuppgifter
på kommunerna. Detta var en orsak till att kommunernas utgifter steg kraftigt
under de båda krigen.
Utbyggnaden av välfärdssamhället, som till inte oväsentlig del skedde i
kommunal regi, var en starkt bidragande orsak till att systemet med socknarna
som kommuner på allvar började ifrågasättas i slutet av 1930-talet. Det skall
dock betonas att det inte bara handlade om välfärdssamhällets utveckling fram
till 1940-talet. Minst lika betydelsefullt var statens ambitioner om en ännu större
satsning på den sociala välfärden i framtiden. För att möjliggöra en sådan
satsning i fortsatt primärkommunal regi låg det nära till hands att se behov av
större och därmed mer ekonomiskt bärkraftiga kommuner.
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3. Tidigare forskning
Avsikten är att redovisa ett brett forskningsläge, som indelas i tre avsnitt. Det
första behandlar förändringar av kommunindelningen ur ett internationellt
perspektiv. I det andra redovisas forskningen om indelningsändringar i Sverige
som genomfördes före storkommunreformen. Det tredje beskriver det specifika
forskningsläget om storkommunerna.45

Internationella utblickar
Den isländske statsvetaren Grétar Thór Eythórsson har framhållit att vid sidan av
välfärdssamhällets expansion fanns det ett antal mer övergripande förändringar
av samhällsstrukturen som skall ses mycket viktiga bakomliggande faktorer till
sammanläggningar av kommuner i en rad olika länder. Utgångspunkten är den
industriella revolutionen som följdes av en omfattande urbaniseringsprocess. På
den europeiska kontinenten blev utvecklingen tydlig redan under slutet av 1800talet, medan det i de nordiska länderna dröjde till i början av 1900-talet.
Urbaniseringen innebar en genomgripande förändring av bosättningsstrukturen.
Människor lämnade jordbruksnäringen på den rena landsbygden och övergick till
industriell verksamhet, som i allmänhet var lokaliserad i anslutning till tätorter.
Eythórsson hänvisar även till den brittiske statsvetaren L. J. Sharp som ser
befolkningsökningen och förbättrade kommunikationer, främst genom bilismens
utveckling, som andra faktorer av viss betydelse. Eythórssons slutsats blir att
utvecklingen kännetecknades av industrialisering, urbanisering och offentlig
expansion. Dessa benämns moderniseringsförklaringar.46
Andra forskare, bl.a. den norske statsvetaren Fransesco Kjellberg, betonar
även två andra faktorer: funktionella förändringar inom den offentliga sektorn,
framförallt i form av decentralisering av uppgifter från staten till kommunerna,
samt partipolitiska/ideologiska utgångspunkter.47
Eythórsson gör även en kort genomgång av sammanläggningar av kommuner
i de nordiska länderna. Dessa skedde främst under 1960- och 1970-talen. De
mest långtgående reformerna gjordes i Sverige och Danmark, medan Finland och
Norge intog en mjukare linje. Att Finlands förändringar blev blygsamma hängde
samman med ett kommunalt motstånd och politiska motsättningar på nationell
nivå. Island behöll dock den gamla indelningen ända fram till 1990-talet.
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Detta resulterade i att kommunerna där hade begränsade ansvarsområden.48
Den svenska statsvetaren Anders Lidström behandlar det kommunsystem som
inom statsvetenskapen benämns det nordeuropeiska. Detta system utmärks bl.a.
av att kommunerna ansvarar för en avsevärd del av den offentliga verksamheten.
Utförandet av välfärdspolitiken sker alltså till stor del genom kommunerna.
Kommunerna har också egna relativt långtgående befogenheter och kan därför
utöva ett betydande självstyre. En del i detta är att en stor del av verksamheten
finansieras genom en lokal inkomstskatt. Det kommunala beslutsfattandet sker
främst i kollektiva former.49 Alla de fem nordiska länderna är också enhetsstater,
vilket har betydelse för relationen mellan stat och kommun.50
Att lägga så stora ansvarsområden på den kommunala nivån ― som sker i de
nordiska länderna med undantag för Island ― är mycket svårt att göra utan att
kommunerna har en viss ekonomisk bärkraft. Det nordiska kommunsystem som
finns idag bör därför ses mot bakgrund av att sammanläggningar av kommuner
har skett under årtiondena efter andra världskriget.
Sammanläggningar av kommuner har även skett i ett flertal andra europeiska
länder, bl.a. Tyskland, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Polen, Tjeckien,
Slovakien, Ungern och Bulgarien. I allmänhet genomfördes sammanslagningarna
under 1960- och början av 1970-talen. Storkommunreformen i Sverige skedde
således med europeiska mått ovanligt tidigt. De europeiska stater som inte har
genomfört några större förändringar är Frankrike, Italien, Österrike, Schweiz och
Spanien.51
Kommunindelningen har alltså främst ändrats i norra och östra Europa, medan
södra Europa har behållit den ursprungliga indelningen. En orsak till detta har
varit ett lokalt motstånd mot indelningsändringar. I vissa fall har olika regionala
lösningar blivit ett alternativ till sammanläggningar. Sådana organisationer
handlar delvis om avvägningar mellan territoriella och funktionella lösningar
kring lokala angelägenheter. I den territoriella modellen ansvarar en och samma
organisation för i stort sett all lokal verksamhet inom sitt eget område, medan
den funktionella modellen bygger på att en organisation ansvarar för en specifik
verksamhet, såsom brandförsvar, inom ett större område. Det nordeuropeiska
systemet är ett av de tydligaste exemplen på den territoriella modellen.
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Förändringar före storkommunreformen
Den tidiga inkorporeringsproblematiken berördes i Yngve Larssons avhandling
från år 1913. Grunden för problematiken var de befolkningsförskjutningar från
landsbygden till städerna som industrialismen hade medfört. Stadsbefolkningen
hade efter år 1850 börjat växa snabbare. Detta hade successivt medfört att
stadsbebyggelsen i vissa städer hade vuxit utanför stadens administrativa område
och in i angränsande lanskommuner. Sådana inkorporeringar benämner Larsson
förstadsinkorporeringar. Under perioden 1860-1910 gjorde ett flertal svenska
städer partiella inkorporeringar av landskommuner. Den andra huvudsakliga
anledningen till inkorporeringar var att skapa utrymme för en framtida expansion
av stadens bebyggelse, som kallas kolonisatoriska inkorporeringar. Vidare gällde
det geografiska och rättsliga oregelbundenheter samt förvaltningsinkorporeringar
(parker och hamnar). Fram till 1910 skedde det också ett begränsat antal totala
inkorporeringar, d.v.s. att hela landskommuner inkorporerades med städer. Ett
visst problem vid inkorporeringarna var att det saknades specifik lagstiftning på
området.52
En forskare, Bengt Svensson, anser att inkorporeringsfrågor skall särskiljas
från andra kommunala indelningsfrågor. Svensson konstaterade liksom Larsson
att inkorporeringarna hängde samman med städernas expansion utanför deras
tidigare administrativa områden. Under perioden 1910-1951 ändrade stads- och
köpingsinkorporeringarna till viss del karaktär. Skillnaden låg dels i att fler totala
inkorporeringar kom till stånd, dels att fler köpingar berördes. Mellan 1910 och
1951 skedde det totala eller partiella inkorporeringar mellan städer och
landskommuner vid 189 tillfällen och mellan köpingar och landskommuner i 46
fall. Den mest intensiva perioden var åren 1920-1945. Tillkomsten av 1919 års
indelningslag, som gav ett regelverk för indelningsändringarna, var en förklaring
till att det skedde ett stort antal inkorporeringar under 1920-talet. Lagen hade
framförallt initierats genom det ökande antalet inkorporeringsfrågor. I slutet av
1940-talet steg antalet totala inkorporeringar, vilket Svensson kopplar till att
storkommunreformen var nära förestående.
I flertalet fall skedde inkorporeringarna på städernas initiativ. Framförallt
under den ekonomiska krisen på 1930-talet gjordes det emellertid ett antal
inkorporperingar trots de berörda städernas motstånd.53
Den nya indelningslagen 1919 har behandlats av juristen Erik Schalling och
historikern Rune Bokholm. Schalling gör framförallt en juridisk genomgång av
lagen och går inte in på de praktiska konsekvenser som lagen medförde för
indelningsändringarna.54 Bokholm framhåller också att lagen främst syftade till
att reglera inkorporeringar. Bokholm menar också att lagen i praktiken gynnade
städerna på landskommunernas bekostnad, även om den var neutralt formulerad.
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Bokholm drog därför slutsatsen: ”Detta förhållande har säkerligen bidragit till att
driva fram åtminstone den första kommunindelningsreformen på 1950-talet”.55
Städernas inkorporeringar av landskommuner under perioden 1920-1951 var
dock, enligt min mening, inte av den omfattningen att detta i någon avgörande
utsträckning påverkade tillkomsten av storkommunreformen. Det skall också
betonas att en överväldigande majoritet av landskommunerna inte gränsade till
någon stad. Bokholm berör även tillkomsten av lagen om kommunalförbund
1919, vilken syftade till att uppnå ett regelverk för samarbete mellan kommuner.
Bokholm anammar också åsikten att antalet förbund blev färre än vad som hade
antagits vid lagens tillkomst.56
Lars Nilsson, professor i stads- och kommunhistoria, har bedrivit en bred
forskning om tätorternas roll i den svenska samhällsomvandlingen. I detta ingår
de indelningsändringar som blev en följd av denna förändringsprocess. Nilsson
framhåller att nybildningar av städer främst skedde under två perioder, 19101920 (17 städer) och 1940-1951 (17 städer). Flertalet städer som bildades under
1900-talet var före stadsbildningen köping eller municipalsamhälle. Nilsson visar
också att tillväxten av städernas befolkning (utöver nya städer) under 1900-talet
till viss del berodde på inkorporeringar av delar av eller hela landskommuner.
Nybildningar av köpingar var vanligast 1900-1909 (18 köpingar) och 1940-1949
(38 köpingar). I anslutning till och direkt genom storkommunreformen tillkom
11 nya köpingar. Huvuddelen av de nya köpingarna som tillkom 1900-talet hade
varit municipalsamhällen.
Det första municipalsamhället bildades 1875. Med municipalsamhälle avsågs
att inom en tätort i en landskommun tillämpades en eller flera stadsstadgor.
Under 1880-talet tillkom det 57 samhällen och under 1890-talet 46 samhällen.
Den stora ökningen under 1880- och 1890-talen var en anledning till att det
tillkom en tydligare lagreglering av municipalsamhällena 1898. Under perioden
1900-1949 bildades 222 nya municipalsamhällen. En stor del av dessa tillkom
under 1910- och 1920-talen. Flest samhällen fanns 1940, då antalet var 225. I de
fall som municipalsamhällen avvecklades före storkommunreformen berodde det
i regel på att samhället antingen blev köping eller inkorporerades med stad.57
Forskning om municipalsamhällen har även bedrivits av historikern Patric
Svensson. Han har kommit fram till att det framförallt var tre olika typer av
tätorter som fick status som municipalsamhällen: järnvägssamhällen i 205 fall,
förorter i 58 fall och fiskelägen vid 52 tillfällen. Därutöver blev 34 övriga orter
municipalsamhällen. Nybildningar var vanligast i Stockholms, Kristianstads,
Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Västerbottens län. Allra högst var siffran
i Göteborgs och Bohus län, där det inte minst gällde fiskelägen.
Bildandet av municipalsamhällen kan kopplas till urbaniseringsprocessen,
främst flyttning från ren landsbygd till tätorter på landsbygden. Två drivkrafter
processen var industrialiseringen och utbyggnaden av järnvägsnätet. Svensson
framhåller att städernas inkorporeringar av landskommuner och bildandet av
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municipalsamhällen även kan ses som ett sätt att upprätthålla en klar skillnad
mellan stad och landsbygd. Genom storkommunreformen upphörde också
nybildningen av municipalsamhällen.58
Det finns även forskning om lokala indelningsändringar. Dessa innehåller
exempel på flera typer av indelningsändringar som köpingsbildningar, delningar
av kommuner samt köpings- och stadsinkorporeringar. I fråga om köpingar och
städer var det förändringar som stämde väl in i den allmänna trend som Lars
Nilsson har behandlat. Den nya köpingen (Nybro) blev först municipalköping
1865 för att sedan bli köpingskommun 1880. Det handlade om en växande
tätortsbildning som var belägen i relativt nära anslutning till moderkommunens
kyrkby. Köpingen blev stad 1932. Under perioden 1881-1941 skedde det
partiella inkorporeringar från moderkommunen. Det gällde då framförallt att
förstadsbebyggelse inlemmades i köpingen/staden.59 Den totala inkorporeringen
av en landskommun gällde Kalmar stad, som år 1925 gick samman med Kalmar
landskommun. 1909-1919 hade det genomförts tre partiella inkorporeringar från
landskommunen.60 De två kommundelningar som skedde gällde landskommuner
med tämligen hög folkmängd och stor yta. Delningarna gjordes 1870 och 1897.61
Förändringarna kan kopplas till urbaniseringen och att det fanns lokala opinioner
för att dela stora landskommuner. Sammanläggningar av enbart landskommuner
förekom alltså inte.
Mer principiella aspekter på kommunala indelningsändringar behandlas av
statsvetaren Lennart Lundquist och historikern Ingemar Norrlid. Den principiella
frågeställningen är då om en minskning av antalet primärkommuner innebär en
centralisering eller decentralisering. Norrlid menar att det ligger nära till hands
att se sammanläggningar av kommuner som en åtgärd som innebar en ökad grad
av centralisering i relationen mellan stat och kommun. Lundquist anser däremot
att en reducering av antalet kommuner ger en ökad decentralisering, då de
kvarvarande kommunerna får större ekonomiska resurser och därmed en starkare
ställning i relation till staten.62 Detta perspektiv utvecklas vidare i avhandlingens
kapitel om tolkningsramar och analysmodeller.
Norrlids forskning tar även upp den historiska integrationsprocessen mellan
staten och kommunerna fram till 1920. Viktiga delar var dels utvecklingen av de
specialdestinerade statsbidragen, vilka framförallt utgick till skolväsendet, dels
införandet av statsbidrag till kommuner med låg skattekraft och hög utdebitering,
alltså i skatteutjämnande syfte.63 Norrlid visar alltså att integrationen mellan stat
och kommun var tydlig långt före 1930- och 1940-talen.
Den tidigare forskningen kan sägas behandla olika indelningsändringar med
anknytning till städer, köpingar och andra tätortsbildningar. En viktig del i detta
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var inkorporeringsfrågorna. Dessa har också en nära anknytning till 1919 års
indelningslag, vilken har varit föremål för viss forskning. Indelningsändringarna
före storkommunreformen kan alltså främst kopplas till urbaniseringsprocessen.
Det betydelsefulla med Norrlids och Lundquists forskning är att den sätter fokus
på kommunernas roll i relation till staten och samhällets organisering.

Storkommunreformen
Forskning om storkommunreformen har bedrivits inom ämnena statskunskap,
historia och i begränsad omfattning även inom kulturgeografin. Det har också
producerats en del verk utan koppling till någon vetenskaplig disciplin, vilket
framförallt har gällt olika lokala studier. Forskningen om storkommunreformen
kan indelas i två delar, dels om principbeslutet på riksnivå, dels om reformens
genomförande på lokal nivå, d.v.s. verkställandet.
I det första kommunalforskningsprojektet producerades cirka 30 licentiat- och
10 doktorsavhandlingar, varvid storkommunerna berörs kortfattat i ett antal.
Syftet är att ge en bakgrund till kommunblocksreformen. En av de mest utförliga
beskrivningarna ges av Hans Ring. Ring ser orsakerna till storkommunreformen
som snarlika med orsakerna till den senare reformen. Den statliga utredningen
konstaterade att de många landskommuner med låg folkmängd som fanns på
1940-talet inte vara kapabla att klara av de krav som ställdes på kommunerna. En
övergång till större kommuner skulle därför vara till fördel för den kommunala
förvaltningen.
Kommitténs förslag blev till stor del vägledande för den proposition som
lades fram 1946. I riksdagen lämnades ett antal motioner som framförallt hade
invändningar mot uppfattningen att kommuner med färre än 2000 invånare inte
kunde klara av sina uppgifter. Vid debatten i riksdagen återkom argumenten om
att även kommuner med relativt låg folkmängd kunde ge en bra service. Det var
dock få ledamöter som ville behålla kommuner med 1000-1500 invånare.64
I det andra projektet berördes bakgrunden till och principerna för reformen.
Som viktiga förklaringar till reformens tillkomst nämns statsmaktens betydligt
utökade krav på den kommunala servicen och urbaniseringen som gjorde att
skatteunderlag krympte. Större kommuner skulle alltså ge bättre skatteunderlag
och därmed skapa andra möjligheter att organisera en effektiv förvaltning. Om
det inte skedde någon förändring fanns det risk för att hela den lokala
förvaltningen skulle övergå i statlig regi.65
I statsvetenskapliga uppsatser (främst 40-poängsnivån) har reformen däremot
behandlats som ett självständigt skeende. Ivar Hansson anger som viktigaste
orsaker till reformen: att kommunernas uppgifter, särskilt socialvården och i viss
mån även skolväsendet, hade blivit alltmer omfattande och att många kommuner
hade alltför låg folkmängd och för litet skatteunderlag för att lösa sina uppgifter.
Detta problem hade förvärrats av landsbygdens avfolkning.
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Hansson diskuterar också kortfattat de olika stegen i reformens lokala genomförande. Därutöver beskrivs bl.a. ett antal problem som uppstod i anslutning till
sammanläggningarna, de ekonomiska uppgörelserna, namnfrågorna, valet av
huvudort, skolproblem, tätortsproblem och samarbetet inför genomförandet. När
det gäller namnen var det vanligast att en av kommunerna fick ge namn åt
storkommunen. Andra namntyper var dubbelnamn, namn efter huvudorten och
häradsnamn. Hansson för ingen diskussion om namnfrågornas koppling till den
lokala identiteten, utan han återger bara kommunindelningskommitténs riktlinjer.
Han behandlar även den upplysningsverksamhet som föregick reformen.66
Gunilla Wirén förklarar att den viktigaste orsaken till reformen var att det
fanns många kommuner som var alltför små för att i framtiden klara av alla de
uppgifter som kommunerna var tvungna att utföra. De försök som hade gjorts för
att kunna hantera problemen med de många små kommunerna hade inte kunnat
lösa den kris som den kommunala självstyrelsen var på väg mot. Wirén kom till
slutsatsen att kommitténs betänkande till mycket stor del låg till grund för
propositionen. Det påpekas att det främst var borgerliga riksdagsledamöter som
lämnade motioner. Debatten i riksdagen handlade till ganska stor del om den
nedre gränsen för folkmängden. Kraven på bifall till reservationerna kom endast
från borgerliga ledamöter, medan socialdemokraterna stödde utskottets förslag.67
Mats Bergquists uppsats är en noggrann genomgång av betänkandet och av
remissinstansernas synpunkter. Av särskilt intresse är att Bergquist kom fram till
att det fanns vissa partipolitiska skiljelinjer i frågan. Det gällde särskilt att
bondeförbundets ledamöter i stor utsträckning anslöt sig till den reservation som
krävde mer kvalificerade förutsättningar för att få göra sammanläggningar med
tvång. Denna reservation fick också starkast stöd från ledamöter som var bosatta
i kommuner som hade relativt låg folkmängd och litet skatteunderlag. Bergquist
gick igenom ledarkommentarer från 10 tidningar och en tidskrift. Det visade sig
att samtliga intog en positiv inställning till reformen.68
De tre andra statsvetenskapliga uppsatserna är främst inriktade på det lokala
genomförandet i form av fallstudier, även om de innehåller kortare referat av
riksdagsbehandlingen som bakgrundsbeskrivning. Gösta Wedjesjö behandlar
Örebro län. De största problemen uppstod i de fall som gällde mer långtgående
sammanläggningar (3-5 kommuner), då det i vissa fall förekom ganska starka
motsättningar mellan kommunerna. När storkommunerna endast omfattade två
kommuner gick sammanläggningarna i regel lättare. Wedjesjö fann också att det
särskilt var kommuner med mellan 1000 och 2000 invånare som protesterade och
krävde fortsatt självständighet. Detta kopplar han till minimigränsen på 2000
invånare. De minsta kommunerna inriktade däremot sina ansträngningar mot att
hitta lämpliga kommuner att gå samman med, vilket i allmänhet gick bra.69
Roland Ekroth studerar det lokala genomförandet i Södermanlands län, och
framhåller att länsstyrelsens utredningsman visade förhållandevis stor lyhördhet
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för kommunernas önskemål. Länsstyrelsens preliminära och slutliga förslag var
mer strikta. Kammarkollegiets förslag innebar vissa förändringar i förhållande
till länsstyrelsens slutliga förslag, men medförde ingen minskning av det totala
antalet föreslagna kommuner. Kollegiet var dock mer benägna att upprätthålla
reformprinciperna. Ekroth redogjorde också för de skrivelser som kommunerna
lämnade till Kungl. Maj:t, samt förekommande uppvaktningar. Kungl. Maj:ts
beslut medförde dock bara mindre förändringar av kammarkollegiets förslag.
Kommunernas reaktioner över beslutet var ganska blandade. Den allvarligaste
kritiken kom från riksdagsledamoten Harald Andersson (bf) som var så missnöjd
över beslutet för hemkommunen Dunker att han anmälde statsrådet till KU, som
emellertid friade inrikesministern. Ekroths slutsats är att storkommunerna blev
bärkraftiga utifrån de förhållanden som rådde på 1940-talet.70
Även Bo Stenvinkel studerar Södermanlands län, men till skillnad från Ekroth
undersöktes endast en mindre del av länet, närmare bestämt delar av nuvarande
Strängnäs kommun, där det inte gällde särskilt långtgående sammanslagningar.
Kommunerna hade inga större invändningar. Uppsatsen behandlar därefter
expansionen av den kommunala verksamheten i två storkommuner, Åker och
Stallarholmen, under perioden 1952-1961. Expansionen hade där inneburit en
centralisering av kommunal verksamhet, främst i fråga om skolväsendet.71
Lennart Johansson behandlar i en uppsats det lokala genomförandet i en
begränsad del av Kronobergs län (en mindre del av nuvarande Alvesta kommun).
Johanssons studie visar att de statliga organen tog stor hänsyn till de undersökta
kommunernas, Härlöv, Lekaryd och Mistelås, åsikter och verkligen bemödade
sig om att finna lösningar som kunde accepteras av kommunerna. Johansson
konstaterar i sin sammanfattning att reformen inte blev tillräckligt långtgående.
Ett skäl till detta var att myndigheterna var medvetna om att det fanns en stark
sockenkänsla hos många människor.72
Inom den statsvetenskapliga forskningen får sammanläggningarna numera
inte något större utrymme. Storkommunerna berörs mer summariskt i en relativt
modern avhandling i statsvetenskap av Ingvar Hjelmqvist. Denna innehåller en
kort beskrivning av principbeslutet i riksdagen och det lokala genomförandet för
fyra kommuner, Ljungby, Västerås, Bollnäs och Ockelbo. Som huvudorsak till
reformen anges att många av kommunerna hade otillräckliga resurser för kunna
organisera en väl fungerande kommunal verksamhet. I fråga om det lokala
genomförandet motsatte sig Ljungby stad att läggas samman med angränsande
landskommuner, vilket Kungl. Maj:t godtog. Västerås stad sammanslogs dock
med en landskommun, om det skedde med tvång eller på frivillig väg anges inte.
Bollnäs stad och Ockelbo landskommun berördes inte av reformen.73
Statsvetaren Jörgen Hermansson har behandlat riksdagsbesluten om samtliga
kommunala indelningsreformer i sitt översiktsverk Politik som intressekamp. På
ett mer principiellt plan menar Hermansson att kommunala indelningsändringar
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handlar om två huvudproblem. Det första är vem som avgör hur indelningen
skall se ut. Skall detta ske genom ett ovanifrånperspektiv där staten lägger fast
indelningen eller bör det ske efter initiativ från kommunerna? Det avser alltså
proceduren vid indelningsändringar. Det andra är hur landet skall vara indelat.
Skall varje kommun vara en ekonomiskt och befolkningsmässigt bärkraftig
enhet? Eller finns det alternativa lösningar som medför att små kommuner kan
behållas? Hermansson benämner detta indelningspolitikens materiella sida, det är
kring denna del som det har uppstått politiska motsättningar om. Han betecknar
indelningspolitiken som en konstituerande politik, där syftet är att lägga fast
spelregler och sätta upp gränser för medborgarnas och olika gruppers politiska
agerande.74
Hermansson framhåller socialvårdskommitténs betydelse för tillsättandet av
en utredning för en översyn av indelningen i kommuner. Förslaget om införandet
av socialvårdskommuner uppskattades emellertid inte av socialminister Gustav
Möller. Vidare påpekas att det hade lagts motioner i riksdagen redan 1939, men
att kriget hade fördröjt frågan. Den statliga utredning som arbetade med den
kommunala indelningen hade framförallt en partipolitisk sammansättning, vilket
Hermansson benämner partimonopol. Utredningen lade fram ett förslag i full
konsensus. Det framhålls också att den fortsatta beslutsprocessen i regering och
riksdag endast innebar marginella justeringar i sakfrågan. Vid behandlingen i
riksdagen fanns det två olika borgerliga motståndslinjer, där den ena ville sänka
minimigränsen från 2000 till 1500 invånare, medan den andra framförde krav på
ett kommunalt veto mot sammanläggningar. Regeringens förslag samlade dock
en bred majoritet i riksdagen.75 Hermanssons uppgifter är inte korrekta. Den
andra reservationen innebar inget kommunalt veto mot sammanslagningar, utan
bara att det skulle krävas vissa förutsättningar för att få göra sammanläggningar
med tvång.76 Om utskottsreservationen hade haft den innebörd som Hermansson
uppger kunde reformen ha blivit urvattnad om riksdagen hade godkänt den.
Hermansson anger att reformens lokala genomförande förbereddes noggrant av
länsstyrelserna och kammarkollegiet och slutfördes år 1950. Vid regeringens
slutliga beslut gjordes det vissa justeringar, vilka nästan regelmässigt innebar att
krav från missnöjda kommuner hörsammades.77
Statsvetaren Gunnar Wallin gjorde i mitten av 1960-talet en sammanställning
av argument för och emot storkommun- och kommunblocksreformen. Någon
uppdelning mellan de båda reformerna gjordes dock inte. Följande argument för
sammanläggningar kunde då, enligt Wallin, identifieras:78
• En viss miniminivå för folkmängd och skatteunderlag är nödvändig för att
kommunerna skall kunna utföra de uppgifter som staten lägger på dem.
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• De små kommunernas bristande ekonomiska resurser medför i många fall
en ganska långtgående sparsamhet med kommunala medel, vilket försvårar
initiativ inom den fria kommunala sektorn och resulterar i en sämre service.
• Genom större ekonomiska resurser kan tillfälliga större utgifter lättare
hanteras, d.v.s. minskad utgiftskänslighet.
• Större kommunala enheter gör att skattesatserna blir jämnare.
• Större kommuner med bättre service gör att avfolkningen av landsbygden kan
motverkas.
• Kommuner med större skatteunderlag minskar beroendet av statsbidrag.
• Behovet av mellankommunal samverkan i form av civilrättsliga avtal och
kommunalförbund minskar avsevärt.
• En del av kommunernas obligatoriska ansvarsområden som skolväsendet,
socialvården och hälsovården behöver ganska stora verksamhetsområden.
• Många mindre kommuner har svårt att rekrytera politiker. Detta medför dels
en betydande maktkoncentration till ett fåtal personer, dels en låg kvalitet på
arbetet i de kommunala organen, särskilt inom den socialvårdande sektorn.
• Den kommunala administrationen kan utföras på ett mer rationellt sätt, d.v.s.
både effektivare och billigare p.g.a. stordriftsfördelar.
Som argument mot att genomföra sammanläggningar av kommuner framhölls
följande:79
• Sammanläggningar av kommuner kan undvikas genom att huvudmannaskap
förändras. Kommunala ansvarsområden kan tas över av staten, landstingen
eller särskilda specialkommuner.
• Även kommuner med låg folkmängd kan ge invånarna en bra service.
• Mindre kommuner är mer homogena, vilket medför en känsla av samhörighet
och intressegemenskap.
• En ökning av skatteutjämningsbidragen i syfte att minska skillnaden i
skattenivå mellan kommuner kan minska behovet av sammanläggningar.
• Landsbygdens avfolkning kan hejdas genom lokaliseringspolitiska åtgärder.
• Interkommunal samverkan är bättre än kommunsammanläggningar.
• En övergång till större kommuner medför att tjänstemän måste anställas i
större utsträckning. Detta innebär ökade kostnader och ett minskat inflytande
för lekmännen.
• Antalet kommunala förtroendemän minskar, vilket innebär negativa effekter
för den kommunala demokratin.
En övergripande beskrivning av argumenten för sammanläggningar kan alltså
framförallt sägas handla om ekonomi och effektivitet, medan argumenten mot
sammanläggningar framförallt kan kopplas till demokrati och närhet/samhörighet
samt andra former av huvudmannaskap. Det handlar då om avvägningar mellan
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effektivitet och demokrati. Det är troligt att den kommunala demokratin delvis
ändrar karaktär vid en övergång till större kommuner.80
Med tanke på att Gunnar Wallin sammanförde argumenten för och emot de
båda reformerna skall det framhållas att särskilt införandet av enhetsskolans
högstadium stod i centrum när kommunblocksreformen aktualiserades i slutet av
1950-talet. De dåvarande kommunerna ansågs också i många fall inte vara några
näringsgeografiskt sammanhållna enheter. En aspekt av detta var att flera av
kommunerna saknade tätorter som kunde ge medborgarna tillräcklig service.
Därför blev systemet med centralorter en viktig faktor i reformen. Forskningen
om denna reform har framförallt gällt det lokala genomförandet, de demokratiska
konsekvenserna och effekterna på servicen. Beslutsprocessen har däremot inte
behandlats särskilt utförligt.81
Bristen på ett historiskt synsätt i kommunalforskningsprojekten kritiseras av
historikern Peter Aronsson, framförallt utifrån att den äldre statsvetenskapliga
forskningstraditionen innehöll ett sådant synsätt. Aronsson menar att det hade
varit önskvärt att göra jämförelser mellan den lokala självstyrelsen i äldre tider
och samtiden, då kommunalforskningsprojekten främst hade ett utvärderande
syfte. Enligt Aronsson bör utvärderingar bl.a. grundas på en jämförelse mellan
det äldre lokala självstyret och samtiden. Statsvetaren Jörgen Westerståhl anser
däremot att det inte finns någon anledning att utveckla villkoren för det lokala
självstyret i äldre tider som en bakgrund till 1900-talets indelningsändringar.82
Även ämnet kulturgeografi deltog i kommunalforskningen. En avhandling av
Anders Wigren berör ytligt storkommunreformen, särskilt dess orsaker, dock
utan att bygga på någon egen grundforskning. De orsaker som framhölls var för
det första att industrialiseringen och urbaniseringen resulterade i en ökad
befolkningskoncentration till städer och andra tätorter. För det andra ville staten
lägga över fler uppgifter på kommunerna, vilket skulle öka den kommunala
självstyrelsen. För det tredje innebar den tekniska utvecklingen ökad efterfrågan
på nya serviceformer och arbetsinsatser. De investeringar som krävdes för detta
var stora och av kollektiv natur, varför det behövdes en offentlig finansiering.
För det fjärde gjorde städernas och tätorternas expansion att det behövdes en stor
utbyggnad av infrastrukturen, bl.a. vägar, belysning samt vatten och avlopp. För
det femte ledde befolkningsförändringarna till att en tidigare ojämn skattekraft
förstärktes ytterligare.83
Forskningen inom historieämnet har haft en större inriktning mot det lokala
genomförandet av reformen. Dock handlar det till betydande del om principerna
för reformen. I ett kommunalhistoriskt samlingsverk från 1962 finns två avsnitt
om storkommunerna, vilka skrevs av Sven-Ulric Palme och Bengt Svensson.
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Huvudsakligen behandlades bakgrunden, principbeslutet på nationell nivå, det
lokala genomförandet och slutresultatet. Som viktiga bakgrundsfaktorer nämns
landsbygdens avfolkning och de kommunala uppgifternas ökade omfattning och
betydelse. De mindre landskommunerna ansågs i många avseenden föra en
passiv politik. Beskrivningen av beslutsprocessen på den nationella nivån är
ganska knapphändig.84
Inom ämnet historia finns det även en ny publikation som specifikt behandlar
storkommunreformen. Denna gavs ut med anledning av att det den 1 januari
2002 var 50 år sedan reformen verkställdes. Bokens artiklar behandlar både den
nationella beslutsprocessen och det lokala genomförandet.
Ett idéhistoriskt och ideologiskt perspektiv på reformen behandlades av Ulla
Ekström von Essen. Hon menar att begreppet kommunal självstyrelse under
1940-talet fick en ny innebörd. Från att tidigare ha handlat om en autonomi i
förhållande till staten fick begreppet istället karaktären av att kommunerna skulle
ha tillräcklig ekonomisk bärkraft för att kunna verkställa statens välfärdspolitiska
intentioner på lokal nivå. Detta synsätt var mest tydligt i det socialdemokratiska
partiet. Att kommunerna fick en viktig roll i reformpolitiken berodde antagligen
på att kommunerna utgjorde en fortsättning på den gamla sockentraditionen.
Socialdemokratin, i synnerhet socialminister Gustav Möller, såg en fördel i att
politiker med lokal förankring skötte viktiga delar av välfärdspolitiken, utan
några större mellanled av statlig förvaltning. Avsikten var att det i praktiken
skulle finnas en direkt kontakt mellan regeringen och kommunerna.
Den goda svenska kommunen skulle enligt det socialdemokratiska synsättet
kännetecknas dels av ett etiskt tema som handlade om rättvisa och rättigheter åt
alla människor, dels ett rationellt tema vilket utmärktes av modernisering,
planering, effektivitet och vetenskaplighet. En reformerad och utbyggd
socialvård med större inslag av förebyggande åtgärder, där rättigheter skulle
ersätta nådegåvor, var en viktig beståndsdel. Tanken var också att kommunerna
skulle vara med och ta ett delansvar för att invånarna erbjöds meningsfulla
fritidssysselsättningar. Medborgarnas rätt till en god hälsa skulle prioriteras, bl.a.
genom en utbyggd barnavård, skolhälsovård och tandvård. Behovet av att
minska skillnaderna mellan olika kommuner var troligen en viktig grund för att
socialdemokraterna gick in för att göra kommunerna större. Ekström von Essen
menar att det planhushållningstänkande som blev följden av krigets behov av
ransoneringar medförde att tankegångar om en utökad samhällsplanering också
överfördes på kommunerna.
Socialdemokraterna ansträngde sig för att kommunalpolitikerna skulle tänka i
nya och mer expansiva banor. Det borde bli ett slut på det som benämndes den
kommunala eftersläpningen, vilket avsåg att många kommuner inte levde upp till
statens välfärdspolitiska ambitioner. Ett statiskt och passivt tänkande skulle
ersättas av ett dynamiskt och expansivt handlande. Det handlade också om att få
till stånd en ökad partipolitisering i kommunerna. Ett led i att åstadkomma ett
nytt synsätt var att partiet inrättade en kommunal informationsbyrå under ledning
av riksdagsledamoten Adolf Wallentheim.
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Även de borgerliga partierna och kommunisterna tog visst intryck av den
socialdemokratiska nyorienteringen. Partiernas ambition blev att försöka styra in
sina kommunalpolitiker på ett perspektiv där kommunerna sågs som rationellt
planerade och expansivt inriktade enheter med tillräcklig ekonomisk bärkraft för
att ansvara för enhetsskola och en utvecklad socialvård. Även dessa partier
uppmanade sina förtroendevalda att göra fler partipolitiska markeringar. Det
skall dock betonas att högerpartiet i vissa avseenden inte anammade de nya
tankegångarna.85
Åsa Folkessons artikel i nämnda antologi behandlar kvinnornas politiska
deltagande vid tiden för reformens genomförande. Hennes undersökning visade
att andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter faktiskt ökade vid det första valet till
storkommunernas (landskommuner och köpingar) fullmäktige 1950 i relation till
vad som gällde vid valet 1946. Folkesson menar att det fanns flera förklaringar
till detta. Ett skäl var att antalet ledamöter per kommun ökade. Den utökade
väljarkåren gjorde att personliga kontakter inte längre fick samma betydelse. För
att inte riskera att förlora kvinnornas röster kom partierna till insikt om att det
fanns behov av kvinnliga kandidater som väljarna kunde identifiera sig med.
Dessutom var ett rutinmässigt omval av de sittande ledamöterna inte lika
självklart vid en ny kommunbildning. Vidare försvann det gamla invanda
territoriella sambandet mellan kommun och församling, vilket medförde att
kyrkans konservativa syn på kvinnligt deltagande fick mindre betydelse. I fråga
om andelen kvinnliga politiker i kommunernas styrelser och nämnder menar
Folkesson att den mer differentierade organisationen i storkommunerna, bl.a. på
det sociala området, ökade möjligheterna till kvinnligt deltagande.86
Lennart Johanssons bidrag är en fallstudie av den lokala processen i en del av
Kronobergs län, nuvarande Alvesta kommun. I centrum står landskommunen
Blädinge. När kommunen skulle välja mellan två alternativ till ny indelning
valde Blädinge det alternativ som innebar sammanslagning med två andra
kommuner, Vislanda och Skatelöv. Johansson menar att detta antagligen berodde
på att de förtroendevalda i Blädinge kommun var av uppfattningen att den större
konstellationen skulle bidra till att begränsa den största kommunens, Vislandas,
dominans i storkommunen. Blädinge kommun föreslog att de nya kommunen
skulle heta Fornsjö eller Stora Fornsjö, efter en sjö som bildades vid inlandsisens
avsmältning. Avsikten var att storkommunen skulle få ett neutralt namn.
Johansson ser detta som ett led i en identitetskamp, där Blädinge valde att knyta
an till ett kulturarv som var äldre än kommunernas namn. Blädinge kommuns
ansträngningar gav till slut inget resultat. Johansson ställer också den intressanta
frågan om vem som bryr sig om kommunen. Detta syftade på i vilken
utsträckning de kommuninvånare som inte var aktiva i politiken engagerade sig i
frågan om den nya indelningen. I brist på relevant källmaterial går det inte att ge
ett entydigt svar på frågan.87
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Anna Pettersson beskriver bildandet av Axbergs storkommun (nuvarande
Örebro kommun) i Örebro län. Denna bildades av kommunerna Axberg, Hovsta,
Kil och Ervalla i en process som var komplicerad och fylld av konflikter. De
statliga organen lade fram ett flertal olika alternativ. Kommunerna var också
internt oeniga, varvid de inomkommunala konflikterna i en del fall följde
partilinjerna, medan skiljelinjerna gick tvärsigenom partierna vid andra tillfällen.
Motsättningarna mellan kommunerna handlade också om olika symbol- och
identitetsfrågor som namn på kommunen och befarade samarbetssvårigheter. När
det aktualiserades att en av kommunerna skulle läggas samman med Örebro stad
protesterade kommunen mot detta. Pettersson ser detta som ett uttryck för en
lokal identitet där det handlade om att upprätthålla skillnaden mellan landsbygd
och stad.88
Inom historieämnet har det gjorts enstaka mer detaljerade undersökningar av
det lokala genomförandet. Min egen forskning har gällt sammanläggningarna
inom de nuvarande kommunerna Kalmar, Mönsterås, Nybro och Torsås i Kalmar
län. Det kraftigaste motståndet mot reformen kom från kommuner som hade bara
något under den uppsatta minimigränsen på 2000 invånare. Dessa kommuner
ville bestå som självständiga enheter. Undersökningarna visade också prov på
motsättningar grundade i att en av kommunerna hade en tätort, medan de övriga
kommunerna var rena landsbygdskommuner.89
Det har även gjorts studier av reformen utan formell vetenskaplig grund. En
undersökning behandlar nuvarande Mjölby kommun och skrevs av en tidigare
tjänsteman i kommunen, Karl-Åke Karlsson. Både principbeslutet på nationell
nivå och det lokala genomförandet behandlas. Som huvudorsaker till reformen
anges urbaniseringen och den stora utbyggnaden av den lokala välfärden. Vid
beslutet i riksdagen sägs det inte ha funnits några partipolitiska skiljelinjer. De
reservationer som lämnades skulle inte ha förändrat reformen i någon större
utsträckning. Den lokala processen kunde genomföras i relativt stor enighet,
även om några kommuner hade avvikande uppfattningar.90
Håkan Axelsson ger en beskrivning av reformens lokala genomförande i
Värmlands län, vilket sker med hjälp av ett flertal olika exempel. En majoritet av
de missnöjda kommunerna kämpade hårt för bibehållen självständighet. Vidare
behandlas argument och reaktioner som framfördes av kommunerna. Reformen
beskrevs som en skrivbordsprodukt och som ett mord på de små kommunerna.
Kommuner med otillräcklig folkmängd var helt övertygade om att befolkningen
skulle öka i framtiden. Behovet av personkännedom inom fattigvården användes
också som argument. Det hände också att kommuner ifrågasatte utbyggnaden av
enhetsskolan. Om inte denna förverkligades behövdes ingen sammanläggning.
Några kommuner ville att den egna kommunen ur geografisk synvinkel skulle
jämställas med en ö-kommun och därför slippa sammanslagning. Axelsson
menar att hembygdskänslan användes för att försvara den egna kommunens
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existens. De kommuner som godtog indelningsförslagen avstod däremot nästan
helt från att argumentera för dessa.
I länet bildades det en organisation för samordningen av motståndet i länet,
”Centralkommittén i kommunalsammanläggningsfrågor”, med en kyrkoherde
som ordförande. Aktiviteterna bestod bl.a. av att göra namninsamlingar och att
lämna remissvar på de statliga organens förslag. I reformens slutskede godtog
kommittén en del av sammanläggningarna. Det påpekas även att namnfrågorna
skapade en del upprörda känslor. Som kompromissförslag lanserades ibland
olika former av dubbelnamn. En storkommun bestående av Järnskogs och
Skillingsmarks kommuner föreslogs få namnet Järnmark. Detta namn och andra
liknande namn accepterades sällan av ortnamnkommissionen. I regel förordades
istället den största kommunens namn.91

Sammanfattande diskussion
Sammanläggningar av primärkommuner har sammankopplats med övergripande
förändringar av samhället som industrialisering, urbanisering och expansionen av
den offentliga sektorn. För den offentliga sektorn blir behovet av kommunala
indelningsändringar särskilt påtagligt när statsmakten väljer en strategi där
kommunerna skall ansvara för många verksamhetsområden inom sitt territorium.
Det nordeuropeiska kommunsystemet är ett bra exempel på denna territoriella
modell. Detta har också medfört att det har vuxit fram en särskild politisk kultur
med tydlig koppling till detta territorium. I de länder, framförallt i södra Europa,
där kommuner med låga invånarantal har behållits har detta ofta medfört att det
har skapats funktionella organisationer som ansvarar för vissa verksamheter som
i norra Europa ligger på den kommunala nivån. Om det inte hade genomförts två
indelningsreformer i Sverige är det troligt att en sådan organisation hade funnits
även i vårt land.
Den tidigare forskningen om förändringar av den kommunala indelningen
före storkommunreformen behandlar främst företeelser som har anknytning till
den fortlöpande urbaniseringen. Det handlar alltså om nybildningar av städer,
köpingar och municipalsamhällen samt om olika former av inkorporeringsfrågor.
Forskningen betonar sambandet mellan inkorporeringarna och tillkomsten av
indelningslagen 1919.
Den tidigare forskningen om reformen behandlar de bakomliggande orsakerna
till reformen, främst övergripande samhällsförändringar som urbaniseringen och
framväxten av välfärdssamhället. Det senare ställde mycket större krav på
kommunernas organisatoriska kapacitet. Forskningen om beslutsprocessen på
riksnivå framhåller att det handlade om en process utan större motsättningar, där
den statliga utredningens förslag till stor del blev vägledande för det definitiva
beslutet. Om det fanns några partipolitiska skiljelinjer vid frågans behandling i
riksdagen finns det delade meningar om.
–––––––––
91

Axelsson 1990 s 43-62.

29

Om det lokala genomförandet är bilden inte entydig. De statliga organen
intog i regel en relativt flexibel hållning och var beredda att pröva många olika
alternativ. Kommunernas inställning varierade däremot ganska mycket. I vissa
av fallstudierna godtog kommunerna i flertalet fall de statliga organens förslag
och reformen genomfördes alltså på frivillig väg. Andra undersökningar visar
exempel på kraftigt kommunalt motstånd mot reformen. Detta var särskilt tydligt
för kommuner med ett invånarantal som med ganska knapp marginal understeg
minimifolkmängden på 2000 invånare. Fallstudierna är så begränsade att det inte
går att dra några säkra slutsatser om kommunernas ställningstaganden.
Utifrån redovisningen av den tidigare forskningen blir det uppenbart att
avhandlingen tillför ny forskning på framförallt tre områden. För det första sker
en djupare och bredare analys av reformens orsaker, särskilt utifrån den allmänna
relationen mellan stat och kommun. För det andra undersöks den nationella
beslutsprocessen på ett mer ingående sätt än tidigare, vilket särskilt gäller
partiernas ställningstaganden. Det tredje och viktigaste bidraget till forskningen
är totalundersökningen av det lokala genomförandet. Dessutom ses reformen
som en självständig händelse och inte endast som en bakgrundsbeskrivning till
kommunblocksreformen. Sammantaget bör detta ge en betydligt bredare bild av
reformen än vad den tidigare forskningen har gett.
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4. Tolkningsramar och
analysmodeller
Två aktörer som återkommer i avsnittet om tolkningsramar och analysmodeller
är staten och kommunerna. I några av delmomenten förekommer bara en av de
två huvudorganen. Andra förekommande parter är medborgarna och de politiska
partierna, men dessa finns bara med i mer begränsad omfattning. Skälet till att
staten och kommunerna ges en central roll är dels att reformen i viss mån var ett
resultat av en fortlöpande integrationsprocess mellan stat och kommun, dels att
beslutsprocessen var ett samspel mellan de båda parterna.
Följande sex delmoment ingår i tolkningsramar och analysmodeller:
•
•
•
•
•
•

Staten som beslutsarena.
En svensk beslutsmodell.
Makt, konflikt och konsensus.
Förhållandet mellan stat och kommun.
Utvecklingen mot större kommunala enheter.
Lokal identitet.

Staten som beslutsarena
Statsvetaren Jon Pierre menar att ur statsteoretisk synvinkel finns det framförallt
tre olika perspektiv att se på staten. Det första benämns det statscentrerade och
behandlar främst statens organisation ur olika aspekter. Staten ses då som en
uppsättning av relaterade strukturer. En del i detta är att staten är den enda
struktur i samhället som har rätt att fatta auktoritativa beslut om värdefördelning.
Staten producerar också varor och tjänster samt inte minst tillhandahåller olika
former av offentlig service. Staten kan fungera som medlande kraft mellan olika
sociala intressen. Det andra perspektivet kallas det samhällscentrerade. Detta ger
inte staten något analytiskt egenvärde. Den viktigaste problemställningen är
istället på vilka sätt som olika sociala och ekonomiska krafter formar staten och
dess funktion i samhället. I centrum står då förhållandet mellan staten och den
kapitalistiska ekonomin, där statens roll inom det kapitalistiska systemet är av
särskilt intresse. Det tredje perspektivet har fått namnet det omvärldscentrerade.
Detta har främst till uppgift att analysera hur staten handlar för att uppnå sina
mål på ett internationellt plan. Detta perspektiv syftar sålunda till att se mer
övergripande på relationerna mellan interna politiska och ekonomiska intressen,
statens institutionella kapacitet och agerandet inom utrikespolitiken.92
I mitt avhandlingsarbete blir de båda första perspektiven, det statscentrerade
och det samhällscentrerade, tillämpliga. Det statscentrerade perspektivet grun–––––––––
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das framförallt på två utgångspunkter. För det första gäller det statens roll som
beslutsfattare, detta eftersom avhandlingen till ganska stor del är en studie av en
omfattande statlig beslutsprocess. Mitt perspektiv bygger på att medborgarnas
åsikter kanaliseras genom den representativa demokratin. För det andra handlar
det om statens roll som producent av offentlig service. I detta fall gäller det ett i
viss mån indirekt perspektiv som bygger på föreställningen att kommunernas
obligatoriska verksamheter kan ses som av staten delegerade uppgifter. Med
statsvetaren Bo Rothsteins perspektiv var kommunerna utförare av offentlig
service på ett statligt uppdrag. Rothstein poängterar nämligen att förhållandet
mellan staten och medborgarna sällan är någon tvådimensionell relation, utan är
en tredimensionell relation, där olika former av producenter av tjänster såsom
kommuner är den tredje parten. Dessa benämns av Rothstein partiellt autonoma
institutioner.93
Om kommunerna inte hade tillräckliga resurser för att på ett bra sätt klara av
de obligatoriska uppgifterna ställdes staten på 1940-talet ― med lite tillspetsning
― inför ett vägval med två huvudsakliga alternativ. Det första alternativet
innebar att staten återkallade alla eller delar av de delegerade uppgifterna och
istället utförde dessa i egen regi. Detta skulle då kunna handla om att staten
exempelvis tog över ansvaret för skolväsendet, socialvården och polisen. Det
andra alternativet innebar att kommunerna gjordes större och mer ekonomiskt
bärkraftiga genom omfattande sammanläggningar. Genom en sådan förändring
kunde kommunerna även i fortsättningen utföra av staten delegerade uppgifter.
I fråga om statens roll som beslutsfattare har statsvetaren Jörgen Hermansson
använt ett för mina syften fruktbart schema vid sina undersökningar av den
parlamentariska beslutsprocessen. Hans studier har också omfattat behandlingen
av kommunala indelningsfrågor.94 Det bör vara en god grund för att arbetssättet
skall anses vara relevant för min avhandling. Hermanssons tillvägagångssätt
bygger på att besvara ett antal frågor. Den första frågan gäller om ärendet har
behandlats av en statlig utredning eller om det endast har utretts inom ett
departement. Om det har tillsatts en statlig utredning blir den andra frågan hur
regeringen preciserade direktiven för utredningen, medan den tredje frågan avser
vilka politiska aktörer som var representerade i utredningen. Den fjärde frågan
handlar om konfliktmönstret inom utredningen, alltså hur stor del av ledamöterna
som ställde sig bakom det slutliga betänkandet. Den femte frågan berör i vilken
utsträckning som regeringen beaktade utredningens förslag i sin proposition. När
frågan sedan når riksdagen tillkommer två frågeställningar. Den sjätte frågan
gäller vilket konfliktmönster som uppstod i riksdagen. De två mest intressanta
momenten är utskottsbehandlingen och slutvoteringen. Den sjunde och sista
frågan avser det slutliga utfallet, då riksdagsbeslutets innehåll jämförs med
innehållet i den statliga utredningens betänkande och regeringens proposition.95
Hermanssons tillvägagångssätt täcker bara in beslutsprocessen på nationell
nivå vid storkommunreformen. Det lokala genomförandet som sedan skulle ske
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på grundval av principbeslutet i riksdagen ligger utanför modellen. Enligt mitt
synsätt kan det lokala genomförandet ur ett statligt beslutsperspektiv närmast ses
som ett synnerligen omfattande förvaltningsärende.
Undersökningen handlar alltså om implementeringen av ett politiskt beslut.
Med implementering avses då en studie av hur politiska beslut förverkligas/
verkställs inom förvaltningen.96 Viktiga frågeställningar blir: skedde reformens
lokala genomförande i enlighet med principbeslutet och uppfylldes den övergripande målsättningen med reformen? Ur denna synvinkel har undersökningen
alltså ett statligt ovanifrånperspektiv, medan andra delar av min studie av det
lokala genomförandet främst har ett kommunalt underifrånperspektiv. I detta fall
handlar det alltså inte om måluppfyllelsen, utan också om vad som händer under
processens gång, till exempel vilka olika faktorer som påverkade kommunernas
ställningstaganden till olika förslag. Ovanifrån- och underifrånperspektiven är
för övrigt två huvudspår inom implementeringsforskningen.97
Det samhällscentrerade perspektivet blir främst tillämpligt i fråga om de
samhällsförändringar som medverkade till att storkommunerna aktualiserades.
Detta tema behandlas vidare i avsnittet om utvecklingen mot större kommunala
enheter. En form av kombination av de statscentrerade och samhällscentrerade
perspektiven är den analysmodell av statens roll i samhället som statsvetaren
Emil Uddhammar har lanserat. Denna innehåller sex typståndpunkter. Den första
benämns den minimala staten. Den innebär minimal offentlig befogenheter över
enskildas yttre resurser (ekonomiska tillgångar), minimal offentlig befogenhet
över de enskildas personliga resurser utöver normal civilrätt (olika former av
handlingsfrihet för personer och organisationer), att de offentligt uttaxerade yttre
resurserna fördelas enligt principen lika för alla, proportionell beskattning samt
förutsägbarhet i den offentliga maktutövningen.
Den andra typståndpunkten kallar Uddhammar för den sedliga staten. Den
kännetecknas av måttlig offentlig befogenhet över enskildas yttre resurser,
måttlig offentlig befogenhet över enskildas personliga resurser, tilldelning av de
offentligt uttaxerade offentliga yttre resurserna efter behov, en proportionell
beskattning samt förutsägbarhet i maktutövningen under normala förhållanden.
Den tredje typståndpunkten benämns försäkringsstaten och utmärks av stor
offentlig befogenhet över enskildas yttre resurser, minimal offentlig befogenhet
över enskildas personliga resurser, de offentligt uttaxerade yttre resurserna
tilldelades dels till alla i form av en miniminivå, dels efter utförda insatser,
progressiv beskattning samt förutsägbarhet i den offentliga maktutövningen.
Den fjärde ståndpunkten kallas regleringsstaten och har vissa likheter med
försäkringsstaten. Regleringsstaten innebär stor offentlig befogenhet över både
enskildas yttre resurser och personliga resurser, de offentligt uttaxerade yttre
resurserna fördelas enligt principen lika för alla på en hög nivå, progressiv
beskattning samt avsaknad av förutsägbarhet i den offentliga maktutövningen.
De femte typståndpunkterna benämns den auktoritära staten. Den utmärks av
måttlig offentlig befogenhet över de enskildas yttre resurser, maximal offentlig
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befogenhet över enskildas personliga resurser, måttlig statlig styrning av
uttaxerade yttre resurser, generell fördelningspolitik samt en relativt låg grad av
förutsägbarhet.
Den sjätte och sista typståndpunkten är den totalitära staten. Den innebär
maximal offentlig befogenhet över enskildas yttre resurser som kombineras med
en generell fördelningspolitik, maximal offentlig befogenhet över de enskildas
personliga resurser samt att förutsägbarhet i maktutövningen saknas.98
Det skall framhållas att i Uddhammars begrepp det offentliga ingår staten,
landstingen och kommunerna.99 Analysmodellen är framförallt intressant vad
gäller den offentliga sektorns utveckling och expansion i ett mer övergripande
perspektiv. Den ger möjlighet att undersöka förändringar över tiden. Däremot
ger modellen ingen vägledning för olika vägval rörande uppgiftsfördelningen
inom den offentliga sektorn, vilken i mitt perspektiv främst gäller fördelningen
av uppgifter mellan staten och kommunerna. För min egen del ger modellen
vägledning för hur långt utvecklingen av välfärdssamhället hade kommit vid
tiden för beslutet om att bilda storkommuner. Detta betyder att Uddhammars
modell har tydliga beröringspunkter med det skeende som berörs i avsnittet om
utvecklingen mot större kommunala enheter.

En svensk beslutsmodell
Begreppet den svenska modellen brukar ofta förknippas med samarbetet mellan
arbetsmarknadens parter vilket utmärktes av förhandlingar och arbetsfred utan
statlig inblandning med utgångspunkt i det så kallade Saltsjöbadsavtalet från
1938. Begreppet kan också innefatta en allmän beskrivning av det välfärdssamhälle som på allvar tog form efter andra världskriget. Den tredje betydelsen,
som jag skall koncentrera mig på, handlar om en specifik politisk kultur som
kännetecknas en särskild form av politisk styrning och beslutsfattande. Denna
har präglats av samverkan mellan olika intressegrupper i samhället, där det
politiska samtalet, förhandlingar och kompromisslösningar har varit viktiga
delar. Detta har också benämnts det korporativa Sverige. Det anses också att den
politiska kulturen har utmärkts av starka centraliserade organisationer.100
En del av denna politiska kultur var utrednings- och kommittéväsendet med
dess väl utvecklade remissförfarande. Inte minst remissförfarandet, som innebar
en bred förankring, var till fördel för att uppnå samförstånd. Systemet hade på
allvar vuxit fram under 1800-talet. Ett skäl till kommittéväsendets betydelse var
att de svenska departementen var förhållandevis små, varför det fanns behov av
tillfälliga stödorgan.101
Peter Aronsson menar att den svenska politiska kulturen har sitt ursprung i
1600-talets sockenstämmor samt i en riksdagstradition. Sockenstämmorna lade
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en grund för att på fredlig väg lösa konflikter inom ramen för redan etablerade
institutioner. Det skapades alltså en institutionaliserad förhandlingskultur med
lång och obruten kontinuitet där pragmatismen spelade en viktig roll. Denna kom
i samband med demokratins fulla genombrott i Sverige i början av 1900-talet att
även överföras på den nationella nivån.102
Att göra genomgripande förändringar av den kommunala indelningen med en
målsättning om att de berörda kommunernas åsikter skall beaktas i möjligaste
mån innebär en omfattande förhandlings- och förankringsprocess mellan staten
och kommunerna. Detta medför också en klar risk för att en sådan process blir
tidsmässigt utdragen. Utifrån föreställningen att den svenska beslutsmodellen har
tydliga lokala rötter var det en fördel att den första mer betydande förändringen
av den primärkommunala indelningen skedde vid en tidpunkt när den lokala
förhandlingskulturen även hade slagit igenom fullt ut på den nationella nivån.
Det skall framhållas att de av riksdagen fastställda principerna för reformen
innebar tydliga restriktioner för de statliga myndigheternas handlingsutrymme i
förhållande till kommunernas krav. Myndigheternas uppdrag kunde därför
formuleras som att inom ramen för reformprinciperna ta största möjliga hänsyn
till kommunernas synpunkter. Eftersom det i sista hand handlade om ett till
Kungl. Maj:t centraliserat beslutsfattande måste de båda lägre instanserna,
länsstyrelserna och kammarkollegiet, dessutom rimligen göra någon form av
bedömning om deras förslag till indelning skulle accepteras i högre instans. Det
var alltså hela tiden Kungl. Maj:t som formellt fick pröva om indelningen var
förenlig med riktlinjerna för reformen.
Ur en renodlad demokratisk synvinkel måste ett till Kungl. Maj:t centraliserat
beslutsfattande ses som principiellt riktigt. Det handlar då särskilt om att kunna
utkräva ett politiskt ansvar inom ramen för den representativa demokratin. I de
fall medborgarna var missnöjda med indelningsbesluten i sin hemtrakt kunde de
alltid rösta på ett annat parti i nästkommande val och därmed försöka att få fram
en annan regering. Om beslutanderätten istället hade legat på länsstyrelserna
eller kammarkollegiet hade möjligheterna att utkräva ansvar för besluten varit
mycket små, detta trots närvaron av lekmannarepresentanterna, vilka på länsplanet bara hade en rådgivande funktion och i fråga om kammarkollegiet var i
minoritet i den beslutande instansen. Den centralisering som kännetecknade den
svenska beslutsmodellen kunde ur ett representativt demokratiskt perspektiv ses
som en fördel. Ett annat skäl till ett centraliserat beslutsfattande var också
behovet av en för hela landet enhetlig bedömning av indelningsfrågorna.
Den särskilda svenska beslutsmodellen har ett antal olika tillämpningar vid
studien av storkommunreformens genomförande. I fråga om beslutsprocessen på
riksnivå är det den statliga utredningen och utskottsbehandlingen i riksdagen
som är av speciellt intresse. Kunde dessa båda instanser ses som institutioner för
en förhandlingskultur som utmynnade i kompromissuppgörelser som gav bred
politisk enighet?
Vid det lokala genomförandet är det dels i vilken utsträckning som de statliga
organens förhandlings- och förankringsarbete resulterade i sammanläggningar
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som accepterades av kommunerna, dels graden av konsensus inom kommunerna.
Det senare innebär en återkoppling till samma lokala nivå (socknen/kommunen)
som anses vara en viktig grund för den svenska beslutsmodellen. De lokala
perspektiven återkommer i följande avsnitt om makt, konflikt och konsensus.

Makt, konflikt och konsensus
Den formella makten över storkommunreformen låg hos statsmakten. Riksdagen
beslöt om reformens principer, medan regeringen tog indelningsbesluten.103 Mot
bakgrund av detta är det lämpligt med en genomgång av begreppet makt. En
mycket grundläggande definition av makt är möjligheten att påverka någonting.
Maktbegreppet sammankopplas även med tvång, konflikt och dominans. Denna
koppling är emellertid inte absolut, varför makt även kan ses som en ömsesidig
bytesrelation. Detta innebär att utbyte och samarbete kan ge två aktörer makt
över varandra. Makt kan även ses som en kamp mellan två parter, där maktens
summa är konstant, d.v.s. ett nollsummespel.104
En annan aspekt av maktbegreppet handlar om makten över vilka frågor som
skall diskuteras och vilka som inte skall bli föremål för diskussion, vilket också
kan uttryckas som makten över den politiska dagordningen.105 Detta kan ha visst
intresse vid en studie av hur storkommunreformen initierades. Kom initiativet till
reformen från riksdagen, regeringen eller någon intresseorganisation såsom
landskommunernas förbund? Eftersom regeringen hade beslutanderätten om
tillsättningar av statliga utredningar hade regeringen den största möjligheten att
påverka vilka frågor på den politiska dagordningen som det skulle tas initiativ till
för att åstadkomma resultat.106 Utöver att tillsätta statliga utredningar kunde
regeringen också utreda frågor internt inom departementen.107
Riksdagens makt har ofta debatterats. Vid den svenska parlamentarismens
genombrott 1917-1920 ansågs det att riksdagens makt var i avtagande. Detta
synsätt återkom senare med jämna mellanrum i debatten. Riksdagens situation
har även sammankopplats med kommittéväsendets starka ställning. Riktlinjerna
för viktiga beslut har lagts fast i statliga utredningar.108 En form av idealtyp för
regeringens maktutövning är den instrumentella rationaliteten. Med detta menas
att styrningen sker genom tydliga målsättningar, färdiga alternativ, fullständiga
konsekvensbeskrivningar samt att det finns klara regler för att balansera olika
motstridiga intressen mot varandra. I praktiken har det emellertid visat sig nästan
omöjligt att fullständigt leva upp till den instrumentella rationaliteten. Istället får
regeringarna ofta reagera på krav som ställs på dem. Det tenderar sålunda att bli
en reaktiv strategi, vilken bygger på tankar om representativitet och lyhördhet.
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Den reaktiva strategin utmärks av att den möjliggör att finna mål och alternativ
samt att konflikter kan hanteras på ett ordnat sätt.109
Två begrepp som har mycket nära anknytning till maktbegreppet är auktoritet
och ansvar. Auktoritet uppnås när en annan aktör accepterar ett påbud på grund
av att detta anses vara skäligt, billigt, förnuftigt eller rättvist. Vidare är auktoritet
en grund för alla former av samtycke. Maktutövning kan sålunda ibland bygga
på auktoritet. Att ansvara för en handling innebär att få belöning om den blir
lyckosam och att bli bestraffad om den leder till ett misslyckande.110
Behandlingen av begreppen konflikt och konsensus har huvudsakligen en
inriktning mot förhållandena på kommunal nivå. Det handlar inte om riksdag och
regering. Vid en allmän begreppsbeskrivning är det dock svårt att utelämna
kopplingar till den nationella nivån. Konflikt och konsensus är två vanliga
begrepp inom besluts- och förhandlingsteori. Begreppen är flitigt använda i den
politiska debatten, där konflikt uppfattas som en negativ företeelse, medan
konsensus har en positiv klang. Att uppnå konsensus kan ses som en metod att
lösa en konflikt. En annan metod för konfliktlösning är att tillgripa omröstning.
Det är också möjligt att lösa konflikten delvis i konsensus och delvis genom
omröstning. En empirisk och realistisk utgångspunkt anses vara att de båda
elementen/begreppen måste finnas, då ett samhälle utan utrymme för kritik och
meningsskiljaktigheter allvarligt riskerar att stagnera.111
Konflikt- och konsensusperspektivet har främst tre tänkbara dimensioner i
samband med statligt initierade förändringar av den kommunala indelningen.
Den första dimensionen avser eventuella konflikter mellan stat och kommun.
Den andra dimensionen handlar om konflikt och konsensus mellan kommuner,
vilka på ett gemensamt sätt berördes av förändringarna. Den tredje dimensionen,
som kan uppdelas i två delar, är konflikter inom kommunerna. Det gäller dels
konflikt eller konsensus inom kommunernas högsta beslutande organ, dels
konflikter mellan befolkning och politiker. Den sistnämnda delen kan dock vara
svår att undersöka.
I fråga om konfrontation eller samförstånd mellan kommuner vid reformens
genomförande blir denna dimension delvis indirekt, då varje kommun fick yttra
sig till de statliga myndigheterna över förslagen till ny indelning. Synpunkter på
andra kommuner kunde dock framföras i dessa yttranden. I vissa fall fanns det
exempel på formuleringar som tydde på ganska upprörda känslor. Detta faktum
kan, enligt min uppfattning, ha koppling till delar av begreppet lokal identitet,
vilket beskrivs nedan.112
I de fall kommunerna hade fullmäktige måste utgångspunkten vara att
medborgarnas åsikter kanaliserades via den representativa demokratin. När det
bara fanns kommunalstämma gavs det däremot stora formella möjligheter till
direkt demokrati. En del i min studie av reformens lokala genomförande är att
undersöka närvaron på kommunalstämmor. Detta är dock bara möjligt att göra i
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de fall det förekom voteringar. Närvaron på stämmorna kan ses som en viss
indikation på det folkliga engagemanget för indelningsändringarna. Ett annat
direktdemokratiskt inslag kunde vara att ordna kommunala folkomröstningar.
Även förekomsten av detta tar jag upp i studien av det lokala genomförandet.
På 1940-talet var de partipolitiska skiljelinjerna i landskommunerna inte så
uttalade. Samlingslistor där alla partier fanns med eller gemensamma listor för
borgerligheten förekom i en hel del kommuner. Minst utrymme för partipolitiska
konflikter fanns det i de kommuner, med under 700 invånare, som kunde ha
kommunalstämma som högsta beslutande organ, d.v.s. som alltså hade en hög
grad av direkt demokrati.113 Den konsensusinriktade kommunalpolitiken i
landskommunerna skall alltså ses mot bakgrund av uppfattningen om att den
specifika svenska beslutsmodellen har ett tydligt ursprung i beslutsformerna på
sockenstämmorna.114
Storkommunreformen bör ha varit en viktig fråga för landskommunerna, i
synnerhet dess för politiker. Det gällde då om kommunerna skulle få behålla sin
självständighet eller sammanslås med en eller flera kommuner. Kommunernas
hela existens stod alltså på spel. En stor och betydelsefull fråga skulle både
kunna leda till konflikt och konsensus, bl.a. beroende på i vilket läge som
kommunen hamnade i vid reformens genomförande. Det ligger nära till hands att
tro att kamp för bibehållen självständighet skulle kunna ske under ganska stor
enighet. Däremot borde det vara större risk för konflikter när det handlade om att
välja mellan olika sammanläggningsalternativ. Dessa hypoteser skall prövas i
totalundersökningen av reformens regionala/lokala genomförande.

Förhållandet mellan stat och kommun
Relationen mellan staten och kommunerna har en central roll vid undersökningar
av en förändrad kommunal indelning.
Internationell teoribildning om relationen mellan staten och kommunerna har
berörts av statsvetaren L.J. Sharpe i Theories and Values of Local Government.
Utgångspunkten om serviceproduktion är att kommunernas tidiga existens för att
tillhandahålla olika grundläggande tjänster som avlopp och sophämtning hade
betydelse för att staten senare delegerade fler uppgifter till kommunerna. Om
kommunerna inte hade funnits kunde de statliga organen istället ha inrättat egna
lokala förvaltningsenheter. Dessa hade dock fått problem med den lokala
samordningen. Sharp ser kravet på lokal samordning och behovet av att beakta
lokala opinioner som viktiga skäl till att ha kommunalt styre på den lokala nivån.
Systemet med kommuner gör det sålunda lättare att ta större hänsyn till lokala
variationer. Det är även enklare att göra prioriteringar lokalt. Det kan konstateras
att kommunal självstyrelse medför mångfald och risk för skillnader mellan olika
kommuner. Slutligen ser Sharp förhållandet mellan staten och kommunerna som
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relativt komplext.115 Integrationen mellan staten och kommunerna och den
kommunala expansionen bör kunna sägas vara konsekvenser av välfärdsstatens
utbyggnad i en demokratisk politisk kultur.
Sharps syn på den kommunala verksamhetens ursprung står huvudsakligen i
kontrast till den så kallade kommunalismen. Enligt denna har kommunerna ett
lokalt ursprung i det gamla bondesamhället. Kommunerna har inte uppkommit
genom att staten har stiftat lagar på området, utan genom en mer eller mindre
spontan samverkan på det lokala planet.116
Mitt eget synsätt ligger mycket nära kommunalismen. Jag ser de svenska
socknarna/kommunerna som enheter med lokalt ursprung. Detta gör att jag i
huvudsak uppfattar storkommunerna som en slutpunkt på en lång tradition av
självstyre inom ett och samma territorium som ursprungligen byggde på en
spontan samverkan. Det betyder dock inte att jag ser storkommunreformen som
ett tvärt brott med traditionen. Det fanns många successiva förändringar som gav
förebud om en nyordning. Dessa kommer att utvecklas nedan.
Den svenska synen på förhållandet mellan staten och kommunerna varierar i
viss omfattning. Det handlar dels om skillnader mellan olika åsiktsinriktningar,
dels om skiftningar mellan olika tidsperioder. När det gäller kommunernas
självständighet i förhållande till staten anser historikern Svenbjörn Kilander att
denna var mycket stor år 1862. Enligt Kilander sågs kommunerna vid 1862 års
kommunreform som en del av samhällets privata/enskilda sfär. Kommunerna
ansågs alltså vara åtskilda från det statliga/offentliga samhället. Till det privata
samhället räknades också bl.a. bolagen och familjen. Det offentliga samhället var
en enhet med kungen som den högste företrädaren. Synsättet med kommunerna i
den privata sfären gjorde att den kommunala självstyrelsen värderades högt.
Mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skedde det en gradvis
förskjutning i fråga om synsättet på relationen mellan de båda sfärerna. Gränsen
mellan den statliga sektorn och den kommunala sektorn blev mindre tydlig och
kommunerna räknades i allmänhet inte längre till den enskilda/privata sfären.
Detta sammanhängde med andra samhällsförändringar under perioden.117
Kilanders syn på integrationsprocessen delas också i huvudsak av historikerna
Torkel Jansson och Alberto Tiscornia. Torkel Jansson menar att efter 1862 års
kommunreform och 1866 års representationsreform blev beröringspunkterna
mellan stat och samhälle fler. Det handlade då om en växelvis process av
integration mellan stat och civilt samhälle, något som anses ha varit utmärkande
för sekelskiftesstaten. Jansson pekar också på sambandet mellan rikspolitik och
lokalpolitik, där relativt många av andra kammarens ledamöter också innehade
uppdraget som ordförande i hemkommunens kommunalnämnd.118
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Tiscornia menar att integrationen mellan stat och kommun tog fart under
1870-talet. Den gamla statsmakten hade i praktiken överlåtit till kommunerna att
avgöra om nya och kostsamma åtaganden. Staten hade alltså försökt skapa en
klar gräns mellan den statliga och den icke statliga sfären, där kommunerna
ansågs ingå i den senare. Den nya mer interventionsinriktade staten nöjde sig inte
med att besluta om lagar och förordningar, utan förbehöll sig även rätten att
kontrollera tillämpningen av dessa.119
Historikern Harald Gustafsson tar också upp synen på relationen mellan staten
och kommunerna vid tiden för 1862 års kommunreform. Gustafssons synsätt
anknyter delvis till Kilander, men han pekar på det formella juridiska sambandet
mellan stat och kommun. Betänkandet som låg till grund för reformen fastslog
att kommunerna var juridiska personer, men att de till skillnad från andra
föreningar var en del av statens område. Samtidigt innebar kommunbegreppet en
förvaltande självverksamhet. Kommittén framhöll emellertid både kommunernas
självständighet och statens kontrollbehov. Enligt Gustafsson innehöll förslaget
litet utrymme för statlig kontroll, varför kommunernas självständighet blev stor.
Genom uppdelningen mellan kyrkliga och borgerliga frågor fick inte någon
ämbetsman någon självskriven ställning i den borgerliga kommunen. Denna
position hade tidigare innehats av socknens präst. Inom församlingen behölls
dock prästens självskrivna roll. I den borgerliga kommunen fanns det inga regler
som gjorde det möjligt för ämbetsmän att sammankalla stämmor eller förhindra
beslut på förhand. De restriktioner som ändå existerade gällde framförallt att en
del kommunala beslut måste underställas något statligt organs godkännande.
Dessa frågor kunde bara underkännas, inte ändras av statens organ. Till sådana
frågor hörde upptagande av lån. Gustafsson menar att statens möjligheter till
direkt styrning av kommunerna var små, trots att kommunerna ansågs vara en del
av den statliga sfären.120
Historikern Torbjörn Nilsson och statsvetarna Mats Dahlkvist och Urban
Strandberg har däremot en annan syn på relationen mellan stat och kommun år
1862. Nilsson menar att det då handlade om en blandform, integration, där
kommunerna hade anknytningar till både den statliga och den enskilda sfären.
Nilsson framhåller att det redan vid denna tidpunkt pågick en strid om till vilken
sfär kommunerna skulle hänföras.121
Dahlkvist och Strandberg går ännu längre och menar att 1862 års förordningar
gjorde landets kommuner till lokala offentliga förvaltningsorgan i den nationella
samhällsorganismen. Kommunerna fick sin kompetens genom delegering från
staten och utövade sin verksamhet under statens suveränitet. Under 1900-talet
anses detta mönster ha upprätthållits. Tydliga uttryck för detta har dels varit
indelningslagen 1919, som fastslog att inga kommuner hade någon laglig rätt till
sitt territorium/sina gränser, dels storkommun- och kommunblocksreformerna.
Dessa ses därför som förvaltningsreformer inom ramen för enhetsstaten. Det
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övergripande förhållandet mellan stat och kommun kallas den enhetsstatliga
integrationismens tradition.
Kommunerna hade karaktären av lokala verkställare av statlig reformpolitik.
Detta har gjort att den kommunala självstyrelsen har haft stora inskränkningar.
Dahlkvist och Strandberg menar att Kilander har tolkat 1862 års förordningar på
ett felaktigt sätt.122 Även de båda statsvetarna Nils Stjernquist och Håkan
Magnusson framför med utgångspunkt från 1862 års kommunalförordningar ett
synsätt som i huvudsak ansluter till Dahlkvist och Strandberg.123
Enligt min uppfattning bör perspektivet med kommunerna i den enskilda
sfären år 1862 ifrågasättas. Detta har framförallt två orsaker: dels kommunernas
karaktär av offentligt forum, där samtliga invånare hade medlemskap, dels den
tvingande lagstiftning som krävde att kommunerna skulle ansvara för vissa
verksamheter, bl.a. fattigvården. Vidare är det av intresse till vilken sfär som de
kyrkliga församlingarna annars skulle räknas. Även om inte kommunerna hörde
till den enskilda sfären fanns det ett betydande handlingsutrymme i förhållande
till staten vid tiden för 1862 års kommunreform. Under perioden fram till 1940talet minskade detta handlingsutrymme gradvis. Vid den senare tidpunkten var
det ganska uppenbart att kommunerna hörde till den statliga sfären.
Dahlkvist och Strandberg har identifierat fyra olika principuppfattningar om
kommunens konstitutiva grundkaraktär. Den första är gemenskapskommunen.
Denna uppfattning innebär att kommunerna är spontant och organiskt framvuxna
lokala samhällen som har en traditionsgiven och ursprunglig självständighet.
Gemenskapen kopplas då bakåt i tiden till socknen, byalaget eller det äldre
stadsväsendet. Denna gemenskap medför en romantisk inspiration, oavsett hur
det förhåller sig med den historiska sanningshalten. Vidare är en historisk
organismtanke uppenbar, vilken handlar om en faktisk och naturlig tillhörighetskänsla med en bygd eller en stad, där gemenskapen mellan invånarna är tydlig.
Den kommunala samfälligheten kan inte ses som politisk, eftersom invånarna
egentligen inte har karaktären av medborgare. Istället gäller det en form av
medlemskap. Den lokala samfälligheten kan jämföras med en stor familj med en
kollektiv social gemenskap. I modern form har gemenskapskommunen främst
anknytning till idéer om lokalsamhälle och lokal gemenskap.
Den andra principuppfattningen benämns kontraktskommunen. Denna har sin
grund i den radikala liberalismen. Utgångspunkten är då den självstyrande
människan, som tillsammans med andra individer genom en form av samhällskontrakt sluter sig samman och tillsammans bildar ett samhälle. Det handlar inte
om något organiskt och traditionellt framvuxet samhälle, utan är istället rationellt
och mer mekaniskt sammansatt. Samfälligheten konstitueras utifrån individen
och har karaktären av en association av autonoma individer, som sluter sig
samman genom ett lokalt samhällskontrakt. Kontraktskommunen har en egen
och genuin politisk självständighet med en tillhörande egen rättslig kompetens.
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Den tredje uppfattningen benämns den konservativa idén om kommunen som
en del av statsorganismen. Denna bygger på den konservativa ståndpunkten att
all samhällsutveckling är organisk. Den samhälleliga organisationens utveckling
har då klara likheter med en växande organism. De olika delarna i samhället är
sammanlänkade med varandra på samma sätt som lemmarna i en kropp. Detta
innebär att kommunerna är inordnade i den nationellt organiserade statliga
förvaltningsorganisationen. Samhället uppfattas som en ordnad hierarki av större
och mindre samhällen, med betoning på nationens/organismens harmoniska
utveckling och organisation. Synsättet har till stor del formulerats av den
konservative statsfilosofen Boström och fick en stark anslutning i konservativa
kretsar under den senare delen av 1800-talet.
Den fjärde och sista principuppfattningen fick namnet förvaltningskommunen.
Den är statsorganismkommunen i modern form och handlar om en nära koppling
mellan den konservativa statsidealismen och den socialdemokratiska offentlig
sektorssocialismen. Skillnaden ligger dels i den historiska tidpunkten, dels i de
socialpolitiska ambitionerna. Förvaltningskommunen lanserades av SAP under
1920-talet. Denna är synonym med den svenska enhetsstatliga integrationismen,
där kommunerna ses som en del i den statliga förvaltningen. Kommunerna utgör
då redskap för en nationellt beslutad reformpolitik, vilken syftar till att helt
jämna ut serviceskillnader mellan olika kommuner. Med tanke på detta måste
kommunerna vara stora och enhetliga. Det skall också betonas att kommunernas
demokratiska legitimitet utgår från det nationella planet. Samhället ses som
mekaniskt sammansatt med en rationell konstruktion.
Dimensionen statsbundenhet och självständighet har stora likheter mellan dels
gemenskapskommunen och kontraktskommunen, vilka båda prioriterar självständighet, dels mellan statsorganismkommunen och förvaltningskommunen,
som båda innebär en hög grad av statsbundenhet. För dimensionen om organisk
samfällighet och mekanisk samfällighet finns det en nära anknytning dels mellan
gemenskapskommunen och statsorganismkommunen, vilka främst har organiska
utgångspunkter, dels mellan kontraktskommunen och förvaltningskommunen,
som båda utgör mekaniska samfälligheter.124
De aktörer som var pådrivande för tillkomsten av storkommunreformen hade,
enligt mitt synsätt, ett perspektiv som låg väl i linje med föreställningen om
förvaltningskommunen. Detta kan också ses som ett resultat av den fortlöpande
integrationen mellan stat och kommun. Motpolen till detta perspektiv har varit de
kommuner som kämpade mycket hårt mot sammanläggningar, trots att de inte
uppfyllde kriterierna för bibehållen självständighet. Denna hållning kan sägas
vara väl förankrad i föreställningen om gemenskapskommunen, som utgör det
allra mest utpräglade underifrånperspektivet.
Förhållandet mellan staten och kommunerna kan också analyseras med hjälp
av andra modeller. Dessa modeller riktar främst in sig på skillnader mellan olika
typer av kommunal verksamhet. Under början av 1900-talet gjordes detta dels av
statsvetaren/historikern Yngve Larsson, dels av juristen Halvar Sundberg. Långt
senare har historikern Rune Bokholm vidareutvecklat dessa båda modeller.
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Modellerna utgår från att den kommunala verksamheten kan delas upp i två
delar, beroende på förhållandet till statsmakten. Larsson anknöt modellen till
liberalismens ideal om ett begränsat statsinflytande. Sundberg benämnde de båda
delarna av den kommunala verksamheten egenförvaltning, alltså uppgifter som
utförs på eget initiativ och självförvaltning, d.v.s. uppgifter som delegeras från
staten.
Bokholms första modell, vilken benämns den differentierade, är egentligen
precis samma sak som Sundbergs modell. Enligt denna modell uppdelas den
kommunala verksamheten i två delar, dels uppgifter som kommunen utför på
egen hand, d.v.s. inte speciallagsreglerade verksamheter, dels uppgifter som
staten har delegerat till kommunala myndigheter. Bokholm menar att modellen
är mest tillämplig på det samhällssystem som rådde vid 1862 års kommunreform
och årtiondena därefter.125 Den differentierade modellen har dock blivit utsatt för
viss kritik. Den har ansetts vara komplicerad och konstlad, både teoretiskt och
funktionellt.126 Även de obligatoriska uppgifterna hade under 1800-talets senare
del inte hade några enhetliga regelverk. Kommunernas autonomi varierade en hel
del mellan olika sektorer, bl.a. ur ekonomisk synvinkel. Ett exempel på detta var
att skolväsendet var mer detaljstyrt genom de specialdestinerade statsbidragen än
vad som gällde för fattigvården.127
Rune Bokholms andra modell kallas den integrerade. I denna samlas alla
kommunens uppgifter i en enhet. Där ingår både från staten delegerade uppgifter
och fakultativa verksamheter. Graden av självstyrelse varierar sedan inom
modellen. Vidare har modellen en viss ytterligare flexibilitet genom att graden
av självstyrelse varierar mellan olika kommuner. Detta beror på den interna
organisationen och de befintliga resurserna. Den integrerade modellen motsvarar
den föreställningsram som har blivit allt tydligare under 1900-talet. Modellen har
haft ett ganska brett stöd inom den statsvetenskapliga forskningen.128 Denna
modell har tydliga beröringspunkter med olika former av förvaltningsteoretiska
styrmodeller. Det finns enligt min uppfattning två skäl som talar för den
integrerade modellen, dels de ovannämnda omständigheterna om att regelverken
för de obligatoriska uppgifterna uppvisade ganska stora divergenser, dels att
många kommuner, särskilt de med låg folkmängd, långt fram under 1900-talet
främst utförde uppgifter som var speciallagsreglerade.
Under 1900-talet har det offentliga samhället blivit en allt viktigare del av
hela samhället. Individerna har i ökad utsträckning påverkats av det offentliga
samhället. Historikern Yvonne Hirdman använder termen: ”att lägga livet till
rätta” för att peka på det offentligas vilja att reglera människornas liv. Staten
ansåg sig veta vad som var bäst för medborgarna och individerna skulle i viss
mån inordna sig för att kunna skapa det goda samhället. Statens relation till
kommunerna kan beskrivas på samma sätt. Staten har sålunda velat lägga till
rätta för kommunerna. Det handlade dels om relationen mellan det offentliga
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samhället och medborgarna, dels om relationen inom det offentliga samhället.129
Hirdmans syn kan ses som en vidareutveckling av den integrerade modellen.
Statens moderna relationer till kommunerna har främst två inriktningar,
styrning och samverkan. Begreppet kommunal självstyrelse används också för
relationen mellan stat och kommun.130 Uppdelningen mellan den statliga och den
kommunala sektorn har i många fall setts som en lämplighetsfråga ur ett mer
pragmatiskt perspektiv. Ställningstaganden har därför gjorts från fall till fall.
Förändringar har gjorts successivt. Verksamheter som länge varit en kommunal
angelägenhet har förstatligats, medan andra tidigare statliga verksamheter har
kommunaliserats. Beroendet mellan staten och kommunerna har också ökat.
Vidare har staten lagt över fler uppgifter på kommunerna.131
Mönstret vid utbyggnaden av välfärdsstaten har i många fall varit att
riksdagen har lagt fast riktlinjerna för reformerna. Kommunerna har sedan fått i
uppdrag att svara för det konkreta genomförandet på lokal nivå. Metoden ansågs
vara rationell och förhållandevis billig i förhållande till om statsförvaltningen
skulle ha byggts ut med regionala och lokala organ. Det har inneburit fördelar för
demokratin.132
Vidare skall begreppet kommunal självstyrelse utvecklas. Statsvetaren Jon
Pierre anger fyra huvudsakliga faktorer/parametrar för att beskriva utvecklingen
av den kommunala självstyrelsen. Dessa är:133
• Legal status: Kommunernas förhållande till statliga organ, landsting och
medborgare. Det handlar alltså om kommunernas offentlig-rättsliga ställning.
• Generell kompetens: Kommunernas uppgifter, handlingsutrymme och valfrihet inom ramen för självstyrelsen.
• Administrativ och ekonomisk kapacitet: Kommunal självstyrelse och lokal
politik förutsätter en viss nivå på kommunernas organisatoriska kapacitet.
• Politisk kapacitet: Kommunernas förmåga att genom politiska beslut styra
den lokala samhällsutvecklingen.
De tre första parametrarna kan sägas beskriva utvecklingen inom kommunerna,
inklusive den formella ställningen. Den fjärde parametern beskriver däremot
kommunernas förhållande till omgivningen.134
En total kommunal självstyrelse är i princip inte möjlig att uppnå, eftersom en
kommun då istället skulle utgöra en stat.135 Diskussionerna måste därför istället
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gälla graden av kommunal självstyrelse på olika områden. Statsvetaren Nils
Stjernqvist har uppställt tre kriterier som skall vara uppfyllda för att full (ej total)
självstyrelse skall råda:136
• Kommunen skall ha en oinskränkt beslutanderätt.
• Kommunen skall på egen hand kunna anskaffa erforderliga resurser, med
undantag för generella bidrag.
• Förvaltningsdomstolar skall bara kunna upphäva kommunala beslut, inte
ersätta dem med andra beslut.
Ett ytterligare sätt att analysera relationen mellan staten och kommunerna är med
hjälp av begreppen centralisering och decentralisering. Begreppet centralisering
avser en koncentration eller samling av service, befolkning eller inflytande till en
viss punkt. Det beskriver alltså en förändringsprocess som medför en ökad
geografisk koncentration av befolkning, bebyggelse, kapital och näringsstruktur
till färre platser. Det kan också handla om en maktkoncentration till allt färre
personer. Decentralisering innebär en spridning av verksamheter eller inflytande
från ett centrum eller några centra till fler platser och/eller fler personer. Termen
decentralisering har dels en funktionell innebörd, dels en geografisk innebörd.
Rent konkret kan decentralisering innebära att ansvar och beslutsbefogenheter
flyttas från en central till en regional eller lokal myndighet. Två begrepp som
ganska nära anknyter till centralisering och decentralisering är centrum ―
periferi-teorin. Denna utgår från att samhällets utformning och utveckling är
beroende av geografiska avstånd mellan en centralpunkt och omkringliggande
områden. Centrum och periferi är då geometriska termer. Centralortsteorin vid
kommunal indelning är en tillämpning inom centrum ― periferi-teorin.137
Statsvetaren Lennart Lundquist menar att decentralisering och kommunal
självstyrelse i stora drag är liktydiga begrepp.138 Vidare delar Lundquist upp
decentralisering i följande fem huvudvariabler:
• Delsamhällesvariabeln. En resursvariabel som bl.a. innehåller möjligheten
att variera kommunernas yta och ekonomiska bärkraft.
• Delsystemvariabeln. Deltagande- och inflytandevariabel.
• Sakområdesvariabeln. Avser centrala myndigheters befogenhet att öka eller
minska kommunernas uppgifter samt göra andra liknande omfördelningar.
• Styrning. Statlig påverkan av värdefördelningen inom kommunernas verksamhet.
• Kontroll. Övervakningen av styrningens måluppfyllelse.
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Lundquist framhåller också att när det centrala politiska systemet (staten) via
indelningsändringar gör att kommunernas resurser ökar (större skatteunderlag),
innebär detta att systemets decentraliseringsgrad blir större. Kärnan i Lundquists
modell är att statsmakten förfogar över decentraliseringsvariablerna i förhållande
till kommunerna. En hög decentraliseringsgrad uppnås genom att kommunerna
har en stor självständighet i relation till de statliga organen. Antalet kommuner
anses inte ha någon avgörande betydelse i detta sammanhang.139
Historikern Ingemar Norrlid menar att Lennart Lundquists slutsats måste bli
att storkommun- och kommunblocksreformerna har medfört att graden av
decentralisering har ökat inom kommunsektorn, då de kvarvarande kommunerna
har fått förstärkta resurser att utöva den kommunala självstyrelsen. På detta sätt
har Lundquist givit en vetenskaplig legitimering av sammanläggningarna.140
Statsvetaren Janerik Gidlund har ett synsätt som ganska väl stämmer överens
med Lundquists modell. Gidlund framhåller att decentraliseringstendenserna i
Sverige under de senare årtiondena inte hade varit möjliga om den kommunala
indelning som fanns före storkommunreformen 1952 (omkring 2500 kommuner)
behållits. Det går inte att öka den kommunala självstyrelsen utan en övergång till
större kommuner. Samtidigt påverkades den kommunala demokratin genom att
avståndet mellan politiker och medborgare ökade i betydande omfattning. Detta
eftersom sammanläggningarna medförde en mycket kraftig reducering av antalet
förtroendemän. De kvarvarande politikerna fick genom detta en större kommunal
självstyrelse.141
Gidlunds slutsats är att kommunindelningen beror på vilka uppgifter som den
kommunala självstyrelsen skall handha och på värderingar av den kommunala
demokratin. Det finns ett samband indelning ― självstyrelse ― demokrati.142
Lundquists och Gidlunds synsätt får anses vara förhållandevis representativt för
den moderna statsvetenskapen.
I historikern Ingemar Norrlids doktorsavhandling definieras decentralisering
som att offentliga uppgifter i ett samhälle till någon del handhas av kommunala
myndigheter.143 Norrlid uppfattar centralisering och decentralisering som två
motsatta tendenser i ett kontinuum (sammanhängande rum), där minst en av
polerna ligger inom räckhåll för det politiska systemet. Effekten av detta blir att
det politiska systemet beskrivs i grader av centralisering och decentralisering.
Graden av decentralisering mäts i förhållande till ett helt centraliserat politiskt
system.144
Norrlid menar att det ligger nära till hands att uppfatta sammanläggningar av
kommuner som åtgärder syftande till centralisering och koncentration. För att få
en ny analysdimension lanserar Norrlid begreppet den kommunala indelningens
intensitet (indelningsgrad). Han anser att decentraliseringsgraden var högre när
det fanns 2500 kommuner än när det var 278. Sammanläggningarna har därför
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medfört att kommunindelningens intensitet har minskat. Systemet har fått en
högre centraliseringsgrad i fråga om denna variabel. Analogt med detta innebär
en ökad intensitet i systemet en högre decentraliseringsgrad.145
Ingemar Norrlid skapade en analysmodell för att kunna bestämma graden av
decentralisering inom ett system. Denna modell innehåller fyra egenskaper:146
• Intensiteten. Graden av decentralisering bestäms alltså med hänsyn till den
territoriella indelningen. Decentraliseringsgraden är hög när det finns många
små kommuner.
• Extensiteten. Decentraliseringsgraden är beroende av vilken mängd offentliga
uppgifter som kommunerna skall ansvara för. Högst decentraliseringsgrad
uppnås om all offentlig verksamhet utom utrikesförvaltning och försvar sköts
av kommunerna. Förstatligande av kommunal verksamhet innebär istället en
högre grad av centralisering i samhället. Extensiteten är ett kvantitativt mått
där antalet uppgiftsområden mäts i absoluta tal.
• Effektiviteten. I detta fall är decentraliseringsgraden beroende av vilken
autonomi/frihet som kommunerna har i förhållande till centrala och regionala
statliga organ. En hög grad av decentralisering uppnås när kommunerna
själva har rätt att fatta beslut i en rad olika frågor. Den enda inskränkningen
är medborgarnas möjlighet att överklaga besluten till förvaltningsdomstolar
och statliga organ. En låg decentraliseringsgrad blir det när kommunala
beslut måste underställas statliga organs prövning. Begreppet effektivitet görs
alltså i princip synonymt med frihet och självständighet i det här fallet.
Norrlids effektivitetsvariabel överensstämmer till stor del med Lundquists
variabler för styrning och kontroll. Kommunernas frihet varierar dessutom
mellan olika verksamhetsområden.
• Kommunernas resursautonomi. Den grundläggande företeelsen i detta
sammanhang är den kommunala beskattningsrätten. Decentraliseringsgraden
är hög när kommunerna själva bekostar den kommunala verksamheten. I
denna situation följs det administrativa och finansiella ansvaret åt. En högre
centraliseringsgrad inträder när kommunernas verksamhet helt eller delvis
finansieras med statsbidrag. Det handlar främst om de specialdestinerade
statsbidragen, genom vilka staten kan utöva ett betydande inflytande över
kommunerna.
Norrlid antar att de fyra variablerna/egenskaperna är av varandra teoretiskt
oberoende variabler. De kan alltså förändras var och en separat utan att de övriga
påverkas.147
Själv är jag benägen att i huvudsak ansluta mig till Norrlids analysmodell för
mätning av decentraliseringsgraden i ett system. En viktig orsak till detta är att
jag finner Norrlids intensitetsvariabel central, vilket främst har demokratiska
utgångspunkter. Enligt min principiella uppfattning är det nämligen alltid en
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fördel med närhet mellan medborgare och beslutsfattare. Jag skulle dock vilja
komplettera och kommentera Norrlids modell i viss utsträckning, bl.a. utifrån
demokratiska grunder. För det första gäller det egenskapen effektivitet. I denna
borde det på kommunernas frihet att själv bestämma sin egen organisation,
särskilt nämndorganisationen, ytterligare betonas.
För det andra handlar det om kommuninvånarnas möjligheter till inflytande
över den kommunala verksamheten, där antalet kommunala uppdrag är en viktig
del. Denna företeelse har koppling till de tre första egenskaperna, då antalet
kommuner, kommunala verksamhetsområden samt regelverket om kommunal
nämndorganisation i högsta grad påverkar det totala antalet kommunala uppdrag.
Mot bakgrund av detta resonemang skulle det vara tänkbart att skapa en
demokrativariabel som exempelvis mäter antalet förtroendeuppdrag i absoluta tal
eller i relation till invånarantalet. En sådan variabel skulle med tanke på det
ovannämnda sambandet inte bli teoretiskt oberoende. Den har kopplingar till
Lundquists delsystemvariabel.148 Vidare menar jag att medborgarnas inflytande
över verksamheten även påverkas av vilket inflytande tjänstemännen utövar.
Den tredje kompletteringen avser hur samverkan i form av kommunalförbund
skall värderas i Norrlids modell, vilket har koppling till egenskaperna extensitet
och resursautonomi. Samverkan i förbundsform måste innebära en lägre grad av
decentralisering än om kommunen på egen hand ansvarade för verksamheten.
Centraliseringsgraden hade dock blivit mycket större om ansvaret hade överförts
till staten eller landstinget.

Utvecklingen mot större kommunala
enheter
Förändringar av den primärkommunala indelningen har genomförts i ett antal
europeiska länder efter andra världskriget. Utifrån dessa indelningsändringar har
forskningen redovisat ett antal tänkbara förklaringar till detta.
För det första handlar det om välfärdsstatens expansion. Denna har inneburit
en stor utbyggnad av den offentliga sektorn, där riktlinjerna för utvecklingen har
fastställts på riksnivå. Den lokala nivån, kommunerna, har sedan i de flesta fall
fått svara för verkställandet. Ett viktigt mål med detta har varit att utjämna de
sociala skillnaderna i samhället, vilket ställde klart större krav på kommunernas
handlingskraft. De små kommunerna var alltså för svaga för att kunna ge en
fullgod service.
Den norske statsvetaren Francesco Kjellberg menar att utvecklingen främst
gick i tre steg. Det första steget var en följd av demokratins genombrott år 1918.
Kommunerna fick i uppgift att administrera nya nationella sociallagstiftningar.
Det andra steget hänger samman med genomslaget för Keynes ekonomiska
teorier, vilket ledde till ett större intresse för social omfördelning i samhället.
Staten tog då ett starkare grepp över kommunerna. Det tredje steget inföll under
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1960- och 1970-talen, då kommunernas expansion innebar att den kommunala
sektorn i klart större utsträckning involverades i konjunkturpolitiken. Kjellbergs
generaliseringar bygger framförallt på utvecklingen i de nordiska länderna.149
En annan förklaring utgår ifrån urbanisering och funktionella förändringar
inom den offentliga sektorn. Urbaniseringen har inneburit en koncentration av
befolkningen till tätorter och städer. I vissa fall har det även vuxit fram stora
sammanhängande tätortsområden. Kommunikationerna har också utvecklats i
genom bilismens genombrott, vilket har möjliggjort arbetspendling på längre
avstånd. Urbaniseringen kan delvis sammankopplas med industrialiseringen.
Andra faktorer som spelade en roll för urbaniseringen var befolkningsökning,
minskad jordbrukssektor och större möjligheter till högre lön inom industrin.150
Funktionella förändringar inom den offentliga sektorn har framförallt gällt en
förskjutning av ansvarsområden från central nivå till regional och lokal nivå. Det
har då handlat om både en dekoncentration, d.v.s. ansvaret flyttas till en lägre
nivå hos samma huvudman och en decentralisering, då ansvaret flyttas till en
annan huvudman på lägre nivå, exempelvis från stat till kommun. Dessa
processer har även koppling till perspektivet med välfärdsstatens expansion. De
funktionella förändringarna avser ett perspektiv som syftar till en effektivisering
av den offentliga servicen. En övergång till större kommunala enheter ansågs
medföra en effektivitetshöjning inom den kommunala sektorn. Detta kunde leda
till att stordriftsfördelar uppnåddes och att skatteunderlagen jämnades ut.151
Parallellt med stordriftstänkandet har det troligen funnits vissa demokratiska
utgångspunkter. Att föra över olika ansvarsområden från statligt till kommunalt
huvudmannaskap bör ur demokratisk synvinkel ses som en fördel eftersom
medborgarna på lokal nivå genom den representativa demokratin kan utkräva ett
mer tydligt politiskt ansvar än via riksdag och regering. De demokratiska
aspekterna kan också ha varit ett skäl till att flertalet länder i Europa inte har
tillskapat så stora kommuner sett till folkmängden.152 Stordriften behöver, enligt
min uppfattning, inte endast innebära fördelar. Det kan tvärtom misstänkas att
stora enheter leder till sämre överblick och en mer bristfällig kostnadskontroll.
För det tredje handlar det om ett politiskt perspektiv, där olika partipolitiska
intressen påverkade övergången till större kommunala enheter. Ett partipolitiskt
skäl till att ändra på kommunindelningen skulle vara att en sådan förändring
underlättade genomförandet av partiets/partiernas viktigaste frågor. Ett sådant
syfte kunde vara att utveckla välfärdsstaten och en utökad samhällsplanering,
vilket företrädesvis var en politisk vänsterståndpunkt. Det kunde även vara en
metod för att genom stordriftsfördelar uppnå en reducerade kostnader inom
kommunsektorn, vilket närmast får ses som en politisk högerståndpunkt.153 Detta
anknyter alltså till min frågeställning om olika ideologiska utgångspunkter till en
positiv inställning till att reformera den kommunala indelningen. Möjligen skulle
det även vara möjligt att se frågan utifrån perspektivet regering mot opposition,
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där oppositionen ofta anser sig värna om det lokala självstyrelsen i något större
utsträckning än regeringen.
De ovan beskrivna faktorerna kan ses som moderniseringsförklaringar, vilka
kan uppdelas i dels ekonomiska och demografiska förklaringar som urbanisering
och industrialisering, dels i politiska förklaringar som offentlig expansion.
Den danske statsvetaren Sören Winter har formulerat en förklaringsmodell om
övergången till större primärkommuner, vilken främst är avsedd för jämförelser
mellan olika länder i fråga om att förklara variationer i hur indelningsreformer
har genomförts. Utöver de ovan berörda faktorerna om välfärdsstatens framväxt,
industrialiseringen och urbaniseringen betonar Winter geografiska förhållanden,
kulturell hetero- eller homogenitet samt strukturen hos det politiska systemet och
den offentliga förvaltningen.
En delvis annan förklaring till kommunförstoringar har getts av den italienske
statsvetaren Bruno Dente. Han menar att anpassningen av kommunstrukturen till
det expanderande välfärdssamhällets service kan ses som ett instrument för
makthavarna att legitimera välfärdsstaten genom att förbättra den service som
ges till medborgarna.154
Ett antal länder i Europa har inte genomfört några större sammanläggningar
av kommuner. Det gäller bl.a. Frankrike, Italien och Spanien. Även dessa länder
har berörts av de aktuella samhällsförändringarna. I de ovan beskrivna länderna
har regionala organ istället fått större ansvarsområden, medan kommunerna har
en mer begränsad verksamhet.155 Det är tänkbart att lösa delar av uppgifterna
med hjälp av privata tjänsteföretag, individuella och kollektiva försäkringar,
föreningar, kooperativ och religiösa samfund.
Teoretiskt kan problem med många alltför små kommuner också lösas med
följande alternativ:156
• Förstatligande av samtlig kommunal verksamhet eller överförande av en del
kommunala uppgifter till staten eller landstinget.
• En ökning av statsbidragen.
• Samverkan mellan kommuner.
De ovannämnda länderna i södra Europa har framförallt valt det förstnämnda
alternativet. Det skall framhållas att det är fullt tänkbart att välja en kombination
av de tre alternativen istället för sammanläggningar. Dessa alternativ kan knytas
till Peter Aronssons diskussion om valet mellan territoriella och funktionella
lösningar för utförande av offentlig verksamhet på den lokala nivån. Alternativen
resulterar också i skilda traditioner i fråga om den politiska kulturen.157
Det är också möjligt att sammankoppla övergången till större kommuner med
historikern Rolf Torstendahls tes om indelningen av kapitalismen i fyra stadier.
Utvecklingen indelas enligt följande: Klassisk industrikapitalism (1830/1850–––––––––
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1890), Organiserad kapitalism (1890-1935/1945), Participatorisk kapitalism/
Delaktighetskapitalism (1935/1945-1970) och Korporativ kapitalism (1970-).
Under den klassiska industrikapitalismen var marknaden tämligen fri. Statens
regleringar var små och det var sällsynt med företag som hade uppnått monopoleller oligopolställning. Möjligheterna till klasskamp i organiserad form var små,
då det till största delen saknades organisationer. Den organiserade kapitalismen
innebar att den helt fria marknaden föll samman. Det privata näringslivet var
pådrivande för detta. Staten svarade då med vissa kontroller och regleringar,
framförallt till marknadens försvar. Genom de framväxande organisationerna
blev klasskampen starkare under denna tidsperiod. Under den participatoriska
kapitalismen skedde det genom statens försorg regleringar av marknaden. Staten
vidtog olika fördelningspolitiska åtgärder, som påverkade marknaden. Detta
skedde utifrån sociala eller välfärdsekonomiskt motiverade skäl, varigenom det
skedde en viss utjämning av klassmotsättningarna. Dessutom expanderade
byråkratin inom både den privata och den offentliga sektor, vilket delvis fick en
självgenererande effekt. Det skall då särskilt noteras storkommunenreformen
intierades när den participatoriska kapitalismen var på väg att slå igenom. Under
den korporativa kapitalismen har olika organiserade intressen fått en allt större
roll i samhällsutvecklingen. Staten har förlorat en hel del av sin tidigare
initiativförmåga och både klassmotsättningar och andra typer av motsättningar,
bl.a. etniska, har åter börjat växt sig starka.158

Lokal identitet
Två mer renodlade lokala utgångspunkter som tidigare har berörts i detta kapitel
är kommunalismen och gemenskapskommunen. Med dessa båda synsätt har
kommunerna ett lokalt ursprung som medverkar till att kommunernas autonomi i
förhållande till staten värderas högt. Frågan är då i vilken utsträckning dessa
båda perspektiv kan förklara motståndet mot att slå samman kommuner? Det är
då tänkbart att försöka undersöka detta med hjälp av det begrepp som benämns
lokal identitet.
Etnologen Anders Salomonsson definierar begreppet lokal identitet som en
anknytning till det egna kvarteret, den egna byn, församlingen eller trakten. Det
gäller således områden som är klart mindre än en region. Den lokala identiteten
har en nära koppling till begreppet hembygdskänsla och handlar också om en
särskild förankring i en tillhörighetskänsla och kan liknas vid begreppen
hemkänsla och kulturellt välbefinnande. Människorna känner sin omgivning väl
och kan även identifiera sig själva och den egna rollen i omgivningen på ett klart
och tydligt sätt. Det krävs både en viss självsyn och en klar omvärldsuppfattning,
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en insikt som bara kan uppnås genom kontakter med den avvikande omvärlden.
Ett uttryck för detta är olika berättelser om grannsocknens invånare, vilka ansågs
ha flera negativa egenskaper såsom illvillighet, snålhet och dumhet.159 Etnologen
Anna Birgitta Rooth ger flera exempel på sådana motsättningar mellan olika
socknar, främst i Småland. Konflikterna ledde ibland till rena handgripligheter
mellan grupper av yngre människor från respektive socken. Rooth tar också upp
stridigheter mellan grupper från olika delar av samma socken.160 Det är alltså
viktigt att notera att både Salomonsson och Roth menar att den lokala identiteten
kan vara kopplad till mindre territorier än socknen/kommunen, exempelvis byn.
Historikerna Sidsel Eriksen, Lennart Johansson, Henrik Zip Sane och PerOlof Andersson behandlar samma motsatsställning mellan olika framväxande
stationssamhällen och den omgivande landsbygden i Sverige och Danmark. En
del av stationssamhällena i Sverige fick senare status som municipalsamhällen. I
detta sammanhang handlade det inte minst om att de nya orterna ville bygga upp
egna lokala identiteter. Det handlade alltså om att markera den egna tätortens
särart i förhållande till omgivningen. Johansson kallar detta för en speciell
stationssamhälleskultur. En del av denna kunde vara att ha en annan syn på
nykterhetsfrågor än vad som förekom på den omkringliggande landsbygden. Det
kunde också handla om att nya tidningar började ges ut i de växande tätorterna.
Dessa pressorgan kunde sedan bli ett redskap i uppbyggnaden av en egen
identitet.161 Uppbyggnaden av stationssamhällenas lokala identitet handlade till
stor del om ett möte mellan tätortens modernitet och landsbygdens traditioner.
De ovannämnda företeelserna är en form av etnocentrism, en benägenhet att
bedöma eller tolka andra kulturer med utgångspunkt i den egna kulturen. Det
handlar sålunda om ett vi-de-förhållande, med syfte att misstänkliggöra andra
och istället rättfärdiga sig själv. Den lokala identiteten anses vara en viktig faktor
i människors identitetsbygge, både på landsbygden och i tätorter. Salomonsson
ser däremot regional identitet mer som en konstruktion.162
En fallstudie av hur en något särpräglad lokal/regional identitet är en viktig
grund för ett starkt motstånd mot en kommunsammanslagning inom ramen för
kommunblocksreformen ges av Ann-Kristin Ekman i en doktorsavhandling i
socialantropologi. Undersökningsområdet är Voxnadalen, nuvarande Ovanåkers
kommun, i Gävleborgs län. Den lokala särarten i Voxnadalen anses ha varit
uppbyggd av ett antal delkomponenter. Det handlade om historiska, religiösa,
kulturella och näringsstrukturella delar. I slutskedet av kommunblocksreformen
manifesterades därför den lokala särarten i Voxnadalen starkt i förhållande till
den avvikande omgivningen, i detta fall Bollnäsområdet. Processen kan också
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ses som att medborgarna fick en stark intern sammanhållning mot en gemensam
fiende ― staten, vilken uppvisade stor brist på lyhördhet för de lokala kraven.163
Konstruktionen av den lokala identiteten behandlas av Inger Jonsson, som är
ekonomhistoriker. En utgångspunkt är att varierande lokala förutsättningar är en
grund för konstruktionen av lokala identiteter. Två faktorer anses centrala för att
särskilja olika områden. Det handlar dels om näringsstruktur, dels om olika
former för att organisera produktionen. Andra tänkbara faktorer är fysisk miljö
och kulturella traditioner. I konstruktionen av den lokala identiteten deltar inte
bara den lokala befolkningen. Det är även ett projekt för människor utanför
området. Detta anknyter också i viss mån till resonemanget om självsyn och
omvärldsuppfattning. Det konstateras att skapandet av lokala identiteter innebär
komplexa processer. Inger Jonsson framhåller att det inte finns några givna
samband mellan faktorerna vid konstruktionen av den lokala identiteten.164
Den lokala identitetens historiska rötter anses ha koppling till den lokala
självstyrelsens starka ställning i Sverige. Historikern Peter Aronsson tar bl.a. upp
två delar av detta. För det första avsåg det lokalsamhället under förindustriell tid,
där syftet var att upprätthålla den lokala freden genom att ta hänsyn till vad som
skulle kunna betecknas som det gemensamma bästa. Detta skapade ett forum för
gemensamma överläggningar och beslut på lokal nivå. Utöver frågor om kyrka
och fattigvård handlade det även om en praktisk gemenskap om bl.a. skogsfrågor
och spannmålsmagasin. För det andra blev kommunerna centrala institutioner i
det nationsskapande projektet under 1800-talet. Denna process skedde runt om i
Europa. Aronsson anser att det svenska lokala självstyret innehåller en politisk
tradition vid sidan av den nationella som det har gått att hämta kraft ifrån. Detta
har haft betydelse vid skapandet av den svenska modellens politiska kultur.
Aronsson menar att 1900-talets båda indelningsreformer har förändrat de lokala
förutsättningarna.165
Även inom den statsvetenskapliga forskningen har den lokala identitetens
anknytning till den kommunindelningen uppmärksammats. Statsvetaren Janerik
Gidlund menar att kommunala indelningen har en viktig bakgrund i historiska
traditioner och folkligt medvetande. Enligt Gidlund är de historiska traditionerna
och det folkliga medvetandet viktiga betingelser i den lokala identiteten. Lokal
identitet handlar om en samhörighetskänsla mellan människor i ett begränsat
område såsom en kommun.166
Den isländske statsvetaren Grétar Thór Eythórsson använder en till lokal
identitet snarlik benämning, lokal identifikation, vid sina undersökningar av
kommunsammanläggningar på Island. Eythórsson definierar lokal identifikation
som hur starkt individen identifierar sig med den egna kommunen. Detta anses
ha med känslomässiga förhållanden att göra och handlar om en stark anknytning
på grund av sociala rötter. Vid en internationell undersökning visade det sig att
den isländska befolkningen hade en något svagare lokal identifikation än vad
–––––––––
163

Ekman 1991.
Jonsson 1998 s 27-33.
165
Aronsson 1995b s 35-56.
166
Gidlund 1986 s 83 och 101.
164

53

som var fallet i de övriga nordiska länderna. Det visade sig dock att den lokala
identifikationen steg ju mindre kommunen var. Störst lokal identifikation fanns
det i de minsta kommunerna, vilka skulle riskera att förlora sin självständighet
om det skulle genomföras några kommunsammanläggningar.167 Översatt till
svenska förhållanden skulle detta kunna betyda att territorier som är mindre än
en församling, exempelvis en by, skulle kunna ha en stark lokal identifikation.
I mitt avhandlingsarbete är utgångspunkten att medborgarnas lokala identitet
kanaliserades via kommunens förtroendevalda. Det kan dock inte uteslutas att
politikernas lokala identitet var starkare än hos övriga medborgare, eftersom det
var kommunalpolitikernas maktposition som då stod på spel. Frågan om i vilken
utsträckning som medborgarna var engagerade i indelningsfrågorna återkommer
jag alltså till. Den lokala identiteten är också aktuell vid principbeslutet i
riksdagen, då det gäller huruvida ledamöternas hemkommun hade betydelse för
deras ställningstagande vid rösträkningarna. Var exempelvis ledamöter från
kommuner med låg folkmängd mer benägna att stödja förslag som syftade till
mindre långtgående sammanläggningar? Vid det lokala genomförandet är frågan
hur kommunerna ställde sig till olika indelningsförslag. Vilken roll spelade den
lokala identiteten för motståndet mot reformens sammanslagningar? Det bör vara
möjligt att bryta ned hur den lokala identiteten manifesterades i olika kommuner,
främst utifrån vilket syfte kommunen hade med att argumentera för en specifik
linje, oavsett om det handlade om att få bestå som egen kommun eller om att få
till stånd en annan sammansättning av storkommunen.
Tänkbara kategorier skulle då vara:
• Sockenidentifikation
• Kulturarvsargument (där speciella minnesmärken eller historiska händelser
framhålls).
• Grannkonflikter
• Livsformsidentifikation (exempelvis motsättningar mellan tätortskommuner
och rena landsbygdskommuner).
• Köpingsambitioner (när kommunen aspirerar på att bli köping)
Sockenidentifikation, kulturarvsargument och köpingsambition kan kopplas till
krav på bibehållen självständighet. Grannkonflikter var användbara för båda
syftena. Livsformsidentifikation kan däremot främst ses som ett argument för en
annan sammansättning av en storkommun, exempelvis att den borde bildas av
enbart landsbygdsbetonade kommuner, så kallade landsbygdsallianser.
När begreppet lokal identitet används senare i denna avhandling avses primärt
den först behandlade betydelsen, som framförallt utgår från ett etnologiskt
perspektiv. Kommunen uppfattas då som en del av en psykologisk koppling till
hembygden. Det handlar om en grundläggande del av personligheten, vilken
utgör en motsats till en tillhörighet till större enheter såsom regioner.

–––––––––
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Sammanfattande diskussion
Avhandlingens tolkningsramar och analysmodeller har staten och kommunerna
som viktiga utgångspunkter. Staten förekommer ur ett antal olika perspektiv. Det
första handlar om staten som beslutsarena och som producent av offentlig
service. För det andra hur olika typer av övergripande samhällsförändringar
påverkar staten. För det tredje gäller det statens relation till kommunerna, alltså
samspelet mellan avhandlingens båda huvudaktörer. Detta har anknytning till
staten som serviceproducent, då kommunerna utför olika typer av service på
uppdrag av staten. Kommunernas behandlas främst ur ett ovanifrånperspektiv. I
avsnitten om konflikt och konsensus samt lokal identitet anläggs i större
utsträckning ett underifrånperspektiv på kommunerna.
I fråga om staten som beslutsarena är det företrädesvis den parlamentariska
processen som står i centrum. Här ingår en diskussion om förekomsten av en
särskild svensk beslutsmodell, vilken utmärks av förhandlingar och pragmatism
som syftar till att uppnå konsensus. Viktiga arenor för detta är utrednings- och
kommittéväsendet och riksdagens utskott. Diskussionerna om maktbegreppet har
också anknytning till den parlamentariska processen. Därutöver är det möjligt att
göra kopplingar till hur makt utövas vid indelningsreformens regionala/lokala
genomförande. Då handlar det istället om en omfattande statlig beslutsprocess
som ligger vid sidan av den parlamentariska behandlingen.
De samhällsförändringar som har påverkat statens överväganden om hur den
kommunala indelningen skall vara utformad handlar i grunden framförallt om
industrialiseringen. Denna process har bl.a. medverkat till urbaniseringen och en
större ekonomisk tillväxt. Tillväxten har delvis kunnat utnyttjas till att bygga ut
den sociala välfärden. Takten i utbyggnaden har i viss mån berott på politiska
prioriteringar.
När det gäller relationen mellan staten och kommunerna kretsar mycket kring
graden av formell och reell integration mellan de båda aktörerna. Detta går ända
tillbaka till hur socknarna/kommunerna har uppkommit. Enligt kommunalismen
har socknarna uppkommit genom en spontan samverkan på det lokala planet.
Andra menar att det har handlat om att processen har varit styrd uppifrån genom
olika former av nationella direktiv. Åsikterna går även tydligt isär i fråga om
integrationen mellan staten och kommunerna vid tiden för kommunreformen år
1862. Ytterligheterna är dels uppfattningen att kommunerna var en integrerad del
av den statliga sfären, dels att kommunerna tillhörde den privata sfären och
därför hade en hög grad av autonomi i förhållande till statsmakten. Diskussionen
har också handlat om huruvida det går att göra skillnad mellan obligatoriska och
frivilliga kommunala uppgifter, där statskontrollen skulle vara större i den
förstnämnda delen. Däremot råder det samstämmighet om att det under 1900talet har blivit en alltmer uppenbar integration mellan staten och kommunerna.
Den moderna relationen mellan staten och kommunerna kan också med fördel
kan analyseras med hjälp av begreppen centralisering och decentralisering.
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En personlig positionering gentemot de olika synsätten på relationen mellan
staten och kommunerna innebär en anslutning till kommunalismen i fråga om
socknarnas/kommunernas ursprung. När det gäller situationen år 1862 är min
uppfattning att det handlade om en blandform av de båda ytterligheterna, alltså
en begränsad integration mellan stat och kommun. Vid tiden för beslutet att
genomföra storkommunreformen fanns det en integration som kan beskrivas med
föreställningen om förvaltningskommunen. Kommunernas statsbundenhet var
stor. Vidare anser jag att storkommunerna ur demokratisk synvinkel innebar en
centralisering. Detta grundas på en anslutning till Norrlids intensitetsvariabel.
Den lokala identiteten kan sägas ha likheter med kommunalismen. I båda
fallen är nämligen den lokala nivån utgångspunkten. Det finns beröringspunkter
med det perspektiv på relationen mellan stat och kommun som benämns
gemenskapskommunen. Lokal identitet handlar främst om en känslomässig
bindning till det egna närområdet, exempelvis kommunen. Det kan dock även
handla om mindre territoriella enheter såsom en by.
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5. Metod
För att utgöra en doktorsavhandling i historia innehåller min avhandling mer av
kvantitativ metod än vad som normalt är brukligt. I grunden bygger detta på en
föreställning om att material som kvantifieras ger en större tydlighet än olika
former av kvalitativa värderingar. Användningen av kvantitativ metod hänger
dock framförallt samman med arbetets karaktär av totalundersökning av en
landsomfattande reformprocess. Att ge sig in på denna typ av undersökning
kräver ett stort intresse för kvantitativ metod. Det är inte den rent matematiska
hanteringen som är den största utmaningen vid användning av denna metod.
Utmaningen ligger främst i att kunna utforma olika mått som ger relevans för de
övergripande frågeställningarna. I detta ligger en klassificering/kategorisering av
källmaterialet, vilken även innehåller en kvalitativ process.
Vidare är min ambition att presentera de kvantitativa resultaten på ett så
överskådligt sätt som möjligt, framförallt i tabellform. Det skall alltså inte krävas
kunskaper i kvantitativa/statistiska undersökningsmetoder för att kunna förstå
materialet Detta är ett skäl till att jag har valt att redovisa tvådimensionella
tabeller. För att kompensera att tabeller med två dimensioner används görs också
en särskild statistisk analys som berörs i ett avsnitt nedan.
Avhandlingen innehåller också ett antal moment med en renodlad kvalitativ
värdering av källmaterialet. Mitt övergripande förhållningssätt har då varit att
parallellt med en genomgång av det huvudsakligen offentliga källmaterialet
studera memoarer och biografier av/över viktiga aktörer i beslutsprocessen på
nationell nivå. Detta måste ske med en källkritisk värdering. Det handlar inte
minst om risken för efterhandskonstruktioner där huvudpersonen själv ges en
alltför framträdande roll i processen. Samtidigt har memoarer och biografier varit
till stor hjälp för att komma åt bakomliggande överväganden och diskussioner,
som i många fall inte finns med i det relativt formellt utformade offentliga
källmaterialet. Även tidningsmaterial har i några enstaka fall använts på samma
sätt som memoarer och biografier. I samband med undersökningen av reformens
regionala/lokala genomförande sker en analys av de argument som framfördes
mot olika förslag till sammanläggningar. Denna innebär en kvalitativ process där
kategoriseringen utgör en viktig del. Det finns alltså likheter med den kvalitativa
kategoriseringen av det material som ingår i den kvantitativa undersökningen.
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Valet av län för specialstudien
Specialstudien har valts för att ge en tydligare och mer kvalitativt inriktad bild av
reformens lokala genomförande. Denna skall komplettera en i övrigt kvantitativt
inriktad undersökning. Specialstudien omfattar Kronobergs län, vilket har valts
utifrån två huvudsakliga förutsättningar. För det första handlar det om att
sammanslagningarnas omfattning, d.v.s. den procentuella minskningen av antalet
landskommuner, i länet ungefär motsvarade vad som var genomsnittligt för hela
landet.168
Den andra omständigheten är att Kronobergs län låg i särklass högst i landet i
fråga om andelen kommuner som lades samman med tvång. I Kronobergs län var
det hela 75 procent av kommunerna som tvångssammanslogs, medan det näst
högsta värdet (Värmlands län) låg på 59 procent. Genomsnittsvärdet för hela
landet var 39 procent.169 Detta betyder alltså att valet av län för specialstudien
skedde först efter det att ett preliminärt resultat av totalundersökningen av det
lokala genomförandet stod klart. Syftet med detta är alltså att kunna göra en
djupare analys av vad som låg bakom det stora motståndet i just Kronobergs län.
Valet av län handlar alltså om en kombination av ett normalfall och ett
extremfall. Valet av län har alltså inte skett utifrån att källmaterialet skulle vara
särskilt lättillgängligt, då källmaterialet i Riksarkivet skulle ha gjort studier av
nästan alla län genomförbara.

Totalundersökning med kvantitativ metod
Vid totalundersökningen av storkommunreformens lokala genomförande i hela
landet är det alltså nödvändigt att en betydande del av det empiriska materialet
kvantifieras. I annat fall skulle avhandlingen bli otymplig. Utifrån tillämpningen
av kvantitativ metod blir därför undersökningsvariablerna av central betydelse.
Valet av dessa sker i viss mån utifrån tidigare forskning, vilken dock inte är
omfattande. Det finns emellertid ett par licentiat- och doktorsavhandlingar i
kommunalforskningsprojektet som behandlar kommunblocksreformens lokala
genomförande, dels licentiatavhandlingar av Anders Ek och Rolf Jönsson, dels
Lennart Brantgärdes doktorsavhandling. Det är främst den sistnämnda som är av
störst intresse.170
Den empiriska undersökningen av storkommunreformens lokala/regionala
genomförande kan översiktligt indelas i tre huvudsakliga grupper: utgångsläget,
genomförandefasen och slutresultatet. Undersökningen om utgångsläget blir
begränsad. Den inriktas dels på länsvisa fördelningar av antalet kommuner, dels
på invånarantalet och skatteunderlaget i kommunerna. Syftet med detta är att
dokumentera det varierande behov av förändrad kommunal indelning som fanns
inom respektive län.
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Den andra gruppen om genomförandefasen är det klart största och viktigaste
momentet. Ur en rent vetenskaplig synvinkel bör detta avsnitt vara en av
avhandlingens viktigaste delar, då den befintliga forskningen på området är
mycket knapphändig. Framförallt saknas det en helhetsbild över hela landet.
Undersökningen inriktas på samspelet mellan de statliga myndigheterna och
kommunerna. Studien av de statliga myndigheterna handlar inte minst om hur
dessa agerade i relation till reformens huvudprinciper. Utgångspunkten är då att
myndigheternas arbete till betydande del handlade om en avvägning mellan att
upprätthålla de övergripande riktlinjerna och att vara lyhörda för kommunernas
krav. Om de statliga organen i alltför stor utsträckning gick kommunerna till
mötes skulle det alltså handla om en överdrivet reaktiv maktstrategi.
Studien av de statliga organen är dels en jämförelse mellan de tre nivåerna,
d.v.s. länsstyrelserna, kammarkollegiet och regeringen, dels en komparation
mellan de olika länsstyrelserna. Om länsstyrelserna agerade med ganska stor
variation kunde detta självklart påverka hur kommunerna i länen ställde sig till
förslagen. När en länsstyrelse intog en strikt linje och valde att föreslå ganska
långtgående sammanläggningar utan något undantag från den lägsta tillåtna
folkmängden skulle detta kunna resultera i att länets kommuner i ovanligt stor
utsträckning motsatte sig förslagen.
I fråga om kommunerna handlar det främst om vilka faktorer som påverkade
inställningen till myndigheternas olika indelningsförslag. Vidare är det av
intresse i vilken utsträckning kommunernas krav låg inom ramen för reformens
huvudprinciper. Den viktigaste reformprincipen var att storkommunerna som
minst skulle ha 2000 invånare. Avsteg från detta kunde framförallt göras på
geografiska grunder. Mot bakgrund av detta måste en undersökning av hur
kommunernas folkmängd påverkade deras ställningstaganden vara av stor
betydelse. I den mån kommunerna motsatte sig den föreslagna indelningen är
det också viktigt att skilja på om kommunerna ville bestå som egen enhet eller ha
en annan sammansättning av storkommunen. Om en kommun med omkring
1000 invånare krävde bibehållen självständighet utan att det fanns särskilda
geografiska skäl skulle detta kunna tolkas som att kommunen inte accepterade
riktlinjerna för reformen.
Vid krav på annan sammansättning av storkommunerna är det betydelsefullt
att undersöka hur sammanläggningarnas omfattning påverkade kommunernas
ställningstaganden. Då är det också viktigt att undersöka de storkommuner som
helt stämde överens med indelningen i pastorat, härad eller kommunalförbund.
Var det så att förutsättningarna för sammanläggningar på frivillig väg var större
om kommunerna hade erfarenhet att samarbeta med varandra?
Med tanke på att en del borgerliga riksdagsledamöter ville ha mindre strikta
principer för reformen är detta en grund för att göra en studie om kommunernas
politiska majoritet hade betydelse för inställningen till myndigheternas förslag
till indelning. Denna kan sedan utvidgas till att även ta upp om olika politisk
majoritet i de kommuner som skulle ingå i samma storkommun ökade risken för
sammanläggningar med tvång.
Andra variabler som kommer till användning är kommunernas näringsstruktur
och skillnader i utdebitering mellan de kommuner som skulle tillhöra samma
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storkommun. I det senare fallet är det tänkbart att stora skillnader i utdebitering
ökade risken för att kommuner skulle motsätta sig en sammanslagning.
Det övergripande syftet med att undersöka de olika variablerna är alltså att få
fram eventuella gemensamma egenskaper hos de kommuner som ställde sig
positiva till sammanläggningarna respektive lades samman med tvång. För de
kommuner som sammanslogs med tvång är det också av vikt att identifiera
skilda egenskaper hos kommuner som ville behålla sin självständighet respektive
framförde krav på en annan sammansättning av storkommunen.
Undersökningen av reformens slutresultat har stora likheter med studien av
utgångsläget. Det handlar om folkmängd och skatteunderlag i storkommunerna,
då med betoning på avsteg från reformens huvudprinciper, sammanslagningarnas
omfattning, sammanläggningar mellan landskommuner och städer eller köpingar,
kommunbildningar över länsgränser samt namnen på de nya enheterna.

Kompletterande statistisk analys
Utöver användningen av korstabeller har jag även i begränsad utsträckning
använt andra statistiska metoder. Syftet med detta har varit att ytterligare
kontrollera utfallet i fråga om sammanläggningar med eller utan tvång vid det
lokala genomförandet. Genom dessa statistiska analyser ges möjligheter att
upptäcka inbördes samband mellan olika variabler. De regressionsmetoder som
har använts är probitskattningar och mulitnominal logistisk regression.171 Vid
regressionsanalys undersöks alltså hur stor del av variationen i den beroende
variabeln, såsom sammanläggningar med tvång, som kan föras tillbaka på en
eller flera oberoende variabler som folkmängd, majoritetsläge och omfattningen
av sammanslagningarna. Bakgrunden till att jag i den konventionella analysen
har använt tvådimensionella korstabeller är främst pedagogisk. Det skall alltså
inte krävas detaljerade kunskaper i kvantitativ metod för ta till sig informationen.
Behovet av en kompletterande statistisk analys vid undersökningen av det
regionala/lokala genomförandet kan illustreras enligt följande. En studie visade
att andelen krav på att få kvarstå som egen kommun var betydligt högre för
kommuner som hade över 2500 invånare än vad som var fallet för kommuner
med färre än 500 invånare. En annan undersökning visade att en hög andel av
kommunerna med över 2500 invånare hade en socialistisk majoritet, medan
kommunerna med under 500 invånare huvudsakligen hade borgerlig majoritet. I
ett sådant läge är det viktigt att inte omedelbart dra slutsatsen att kommuner med
socialistisk majoritet var mycket mer benägna att framföra krav på bibehållen
självständighet än kommuner som hade borgerlig majoritet. Den kompletterande
statistiska analysen skall säkerställa att denna typ av felaktiga slutsatser undviks.
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Källmaterialet
Det tryckta källmaterialet utgörs av olika former av offentliga handlingar, främst
statliga utredningar och riksdagstryck. Anknytning till riksdagstrycket har också
de biografier som har getts ut om riksdagsledamöterna under tvåkammarperioden
(1867-1970). Två andra publikationer av betydelse har varit Årsbok för Sveriges
kommuner och befolkningsstatistiken.
Ur formell synvinkel måste källmaterialet i form av offentligt tryck anses vara
tämligen tillförlitligt. Däremot ger det ibland inte en fullständig bild av hur det
politiska skeendet bakom handlingarna har utspelat sig. Riksdagsdebatterna,
vilka dokumenterades med diskussionsprotokoll, kan ge en hel del information
om utgångspunkterna för partiernas åsikter i frågan.
De otryckta källorna till avhandlingen handlar framförallt om handlingar som
behandlar reformens lokala genomförande. Dessa källor utgör ett omfångsrikt
material, vilket till allra största delen förvaras i Riksarkivet. När det har saknats
material i konseljakterna har detta fått sökas i landsarkiven, kammarkollegiets
arkiv, länsstyrelsearkiv, och kommunarkiv. Materialet kommer från kommuner,
länsstyrelser, kammarkollegiet och inrikesdepartementet. I det sistnämnda fallet
finns besluten redovisade i Svensk författningssamling, varför dessa formellt
tillhör kategorin tryckta källor.
Det skall framhållas att en del otryckt källmaterial från den nationella
beslutsprocessen tyvärr saknas. Det gäller främst protokoll från bondeförbundets
och högerns riksdagsgrupper 1946. Dessa grupper har nämligen inte efterlämnat
kontinuerliga protokoll.172 Orsaken till att bondeförbundets handlingar hade varit
intressanta var att partiet uppträdde mest ambivalent vid riksdagsbehandlingen
av storkommunfrågan. Högern var delat i två ungefär lika stora delar vid den ena
rösträkningen i andra kammaren. Folkpartiets riksdagsgrupp har däremot
protokollfört sina sammanträden under år 1946. Storkommunreformen behandlas
där i mycket begränsad omfattning i mars 1946, d.v.s. redan innan propositionen
hade lämnats till riksdagen. Protokollen ger ingen information om grunderna för
partiets ställningstagande till den nya kommunala indelningen.173 Även den
socialdemokratiska riksdagsgruppen och dess förtroenderåd förde protokoll
1946, dock utan att ta upp frågan om storkommunreformen.174
Som ytterligare källmaterial har tidningar använts i två av undersökningarna.
För det första har det skett vid den nationella beslutsprocessen 1945-1946. Det
har i detta fall enbart handlat om tidningarnas ledarkommentarer. För att få en
mer allsidig bild av ledarkommentarerna ingår tidningar som representerade
socialdemokraterna, bondeförbundet, folkpartiet och högern. Avsikten har varit
att notera eventuella nya synpunkter och nyanser på reformen samt att undersöka
om tidningarna intog samma ståndpunkter som de partier som stod bakom
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respektive tidning. Syftet är egentligen inte att inhämta ytterligare uppgifter om
beslutsprocessen. Det rör sig om en liten urvalsundersökning som omfattar fem
tidningar. Utöver mina egna undersökningar av fem dagstidningar har även Mats
Bergquists studie av presskommentarer från samma tidsperiod använts för att
bredda studien.175 Tillsammans med Bergquists studie omfattar undersökningen
därför totalt 10 tidningar och en partitidskrift.
För det andra har artiklar och ledarkommentarer använts i undersökningen av
reformens lokala genomförande i Kronobergs län. Då undersöktes tidningar som
representerade socialdemokraterna, bondeförbundet och högerpartiet, vilka alla
utgavs i residensstaden Växjö. Undersökningen omfattar perioden från början av
hösten 1946 fram till årsskiftet 1951/1952. Att nyhetsartiklar då har använts
beror dels på en önskan att få fram uppgifter om kommunernas reaktioner på de
statliga myndigheternas förslag och beslut, dels att undersöka hur reaktionerna
framställdes i pressen. Vid studier av tidningsmaterial skall det beaktas att
ägarintressen och ansträngningar att inte utmana läsarkretsen kunde spela en roll
för tidningarnas agerande.176

Sammanfattande diskussion
Metoden i avhandlingen har en förhållandevis kvantitativ inriktning, framförallt
beroende på att studien av reformens regionala/lokala genomförande har formen
av en totalundersökning. Vid användning av kvantitativa metoder saknas det
dock inte kvalitativa inslag, framförallt i fråga om den kategorisering som är
utgångspunkten för kvantifieringen. Den kvalitativa metoden handlar i övrigt
främst om en källkritisk bearbetning av ett material som till största delen utgörs
av offentligt tryck. För att få en vidgad förståelse av det ganska formalistiskt
utformade källmaterialet har memoarer och biografier av/över aktörer som deltog
i processen använts. I detta fall är det särskilt viktigt att tillämpa en relativt strikt
källkritisk metod.

–––––––––
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6.Regelverk och indelningsändringar före 1951
Förändringar av regelverket före 1951
Den tidiga lokala självstyrelsen organiserades inom den så kallade menigheten,
vilken utgjorde den naturliga sammanlänkningen av närboende i trängre och
vidare kretsar. Menigheten utgjordes av olika nivåer såsom byn, socknen, staden,
häradet, landet och landskapet. Menigheterna hölls samman av behovet av
samverkan i olika former, bl.a. om gemensamma tillgångar som allmänningar.177
Socknarna anses ha uppkommit i anslutning till kristendomens införande på
1000- och 1100-talen. Flertalet sockenbildningar har sannolikt skett under 1100talet och början av 1200-talet. För landet som helhet var dock processen slutförd
först omkring år 1300. Namnet socken syftar på den menighet som besökte
samma kyrka. Det gemensamma ansvaret handlade framförallt om att bygga och
underhålla kyrkan samt att avlöna präst och klockare. En förutsättning för att nya
socknar skulle få bildas var att det fanns en prästgård, vars avkastning gick till
kyrkan. Socknens territorium utgjordes av sockenmännens jord. Därför föreskrev
landskapslagarna att gårdar inte fick överföras till annan socken utan speciellt
tillstånd. Städerna utgjorde i allmänhet egna socknar.178
Reformationen innebar förändringar för den lokala styrelsen. Det handlade om
en utveckling mot en mer mäktig ämbetsmannaorganisation, som utmynnade i
den moderna förvaltningsstaten. Kungen och hans förvaltningsorgan övertog i
huvudsak de administrativa maktbefogenheter som biskopen tidigare hade
innehaft. Socknens företrädare fick karaktär av statsorganens förlängda arm.179
Utvecklingen av sockensjälvstyrelsen fick viss vägledning genom kungliga
privilegier som utfärdades åren 1650, 1675 och 1723, där prästers rätt att hålla
sockenstämmor fastslogs. Utöver kyrkliga uppgifter behandlades bl.a. frågor om
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fattigvård, sjukvård, barnundervisning, anställande av sockenhantverkare, vägoch brobyggande samt inrättande av sockenmagasin.180
År 1817 tillkom en ny förordning om sockenstämmor och kyrkoråd. Denna
innebar i praktiken inte några stora förändringar. Till stor del handlade det alltså
om att bekräfta rådande praxis. Det nyinrättade kyrkorådet skulle ha ansvar för
kyrkodisciplinära frågor. Förordningen innebar också att socknen fick egen
rättssubjektivitet. Utöver en allmän kompetensregel om socknens hushållning
och allmänna angelägenheter gavs 17 punkter som exempel på sockenstämmans
uppgifter.181 Dessa innehöll då följande uppgifter: tillsättning och entledigande
av klockare och organist, utnämning av kyrkvärdar, sexmän och rotemästare,
granskning av kyrkans räkenskaper, undervisningen inom socken, driften av
kyrkans egendomar samt ansvaret för fattig- och brandstodskassor, uppförande
och underhåll av kyrka, prästgård, fattig- och sockenstuga, bänkfördelningen i
kyrkan, antagande av sockenhantverkare, bildande av brandstodsföreningar,
fattigvård, verifikation av rest- och avkortningslängder, val av fullmäktige för
särskilda ärenden, tillsyn av sockenmagasin, antagande av jordemoder, intygande
av personers lämplighet för belöningar, ansvar för väghållning, snöplogning och
brobyggande samt att upprätthålla allmän ordning och sedlighet. Kyrkoherden
kvarstod som ordförande i sockenstämma och kyrkoråd.182 Vidare möjliggjorde
förordningen att två eller flera socknar inom samma pastorat kunde hålla en
gemensam sockenstämma. Däremot reglerades inte hur eventuella gemensamma
kostnader skulle fördelas.183
År 1843 infördes nya förordningar om sockenstämmor, kyrkoråd och
sockennämnder. Förordningen om sockenstämmor omfattade, med undantag för
Stockholm stad, både städer och socknar. Rätten att delta i sockenstämman
utökades i förhållande till 1817 års förordning, men baserades dock fortfarande
på skattekraft och fast boende. Vidare fick sockenstämman ett något utökat
kompetensområde, detta framförallt med anledning av 1842 års folkskolestadga.
Sockenstämmans uppgifter definierades i 20 punkter. Bland nyheterna fanns
frågor om folkundervisningen som tillsättning av skollärare och skoldirektion.
Exempelsamlingen över kompetensområdet var också mer utförlig. Reglerna om
kyrkoråd var i stora drag oförändrade i förhållande till 1817 års förordning.184
Regelverket om sockennämnd fanns i en separat förordning. Enligt denna skulle
det i varje socken på landet finnas en sockennämnd, vilken skulle väljas av
sockenstämman. Nämndens ansvar gällde bl.a. hälsovården och barnavården
samt att övervaka att ordning och sedlighet upprätthölls. Nämnden kunde vidare
få i uppdrag att sköta olika ekonomiska frågor. Sockennämnden skulle bestå av
en stämmovald ordförande och ett lämpligt antal ledamöter. Socknarna borde
också indelas i rotar eller distrikt. Systemet med rotar kom även till användning i
fråga om fattigvård, brandskydd, skolor, uppbörd och husförhör. Flera socknar
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inom samma pastorat kunde välja en gemensam sockennämnd. Gemensamma
sockenstämmor för socknar i samma pastorat var inte helt sällsynta.185 En sådan
organisation kunde vara ett steg på vägen mot en framtida sammanslagning till
en socken.
Vid tillkomsten av fattigvårdsstadgan år 1847 fick sockennämnden även
ansvaret för fattigvården. Stadgan föreskrev att alla socknar och städer skulle
lämna nödvändig vård och försörjning till de hjälpbehövande. Regeln om
gemensam sockennämnd för två eller flera socknar i samma pastorat gällde även
för fattigvården. Det var sålunda möjligt att ha en gemensam fattigvård. Vidare
var det möjligt att tillämpa rotesystemet för fattigvårdens uppgifter.186
1862 års kommunreform initierades genom en motion i riksdagen år 1857. I
denna begärdes en utredning om införande av landsting samt en allmän översyn
av sockenförordningarna. Kungl. Maj:t hörsammade riksdagens önskemål och
tillsatte en kommitté i ärendet, vilket skedde i juni 1858.187 Det var de liberala
krafterna som var pådrivande i processen för att reformera självstyrelsen på lokal
nivå, vilken skulle vara en betydelsefull grund för en framtida demokratisk
samhällsordning. De konservativa grupperna hade inga allvarliga erinringar mot
en fastare reglering av den kommunala självstyrelsen. Det handlade inte om
några frihetliga utgångspunkter, utan mer om att upprätthålla en stabilitet i det
lokala samhället. De konservativa såg kommunerna som integrerade delar av ett
statligt organiserat organiskt samhällssystem.188
Kommittén var färdig med sitt arbete redan i oktober 1859. I betänkandet
ingick fyra förslag till nya förordningar: 1. Om kommunalstyrelse på landet. 2.
Om kommunalstyrelse i stad. 3. Om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd. 4.
Om landsting.189 Kommittén gjorde också en ingående analys av kommun- och
församlingsbegreppen utifrån föreställningen att dessa utgjorde en integrerad del
av statsförvaltningen. Kommittén konstaterade att två viktiga delar av den
statliga förvaltningen av lång tradition dels var den folkliga lokala självstyrelsen,
dels den kungliga makten. Kommitténs ställningstagande för ett åtskiljande av
kyrkliga och borgerliga uppgifter var av central betydelse. Det handlade om att
sockenstämman skulle uppdelas i en kommunalstämma och en kyrkostämma.
Det fanns flera olika skäl till förändringen. Av dessa bör två särskilt framhållas,
dels den klara skillnaden mellan borgerliga och kyrkliga frågor, dels att den
territoriella sockenindelningen inte alltid stämde överens med församlingsindelningen, då vissa socknar kunde vara uppdelade i flera olika församlingar.
Den borgerliga enheten borde få namnet kommun, medan den kyrkliga enheten
skulle kallas församling. Vidare innebar förslaget att det fanns möjlighet för två
eller flera socknar att bilda en gemensam kommun, vilket dock skedde i mycket
få fall. Grundregeln skulle vara att varje socken var en egen kommun.190
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Av särskilt intresse var att kommittén hade övervägt två alternativ till socknen
som bas för kommunindelningen, nämligen häradet och pastoratet. I någon mån
fanns även kontraktet med i diskussionen. Det skall då noteras att i relativt
många fall var kontrakten i stort sett samma områden som häradena. Att valet
ändå föll på socknen berodde till stor del på att denna av lång tradition utgjorde
en väl inarbetad enhet. Däremot hade häradets betydelse som administrativ enhet
gradvis minskat. Detta var ett skäl till att inte knyta den kommunala indelningen
till häradsindelningen.191 Ett annat skäl till att koppla kommunindelningen till
socknarna var att det handlade om en eftergift till prästerskapet, vilka skulle
komma att förlora det egna ståndet i riksdagen vid representationsreformen (som
kom att genomföras 1866/1867).192
Kommitténs förslag blev av Kungl. Maj:t remitterat till ståndsriksdagen i form
av en proposition. Rikets ständer hade inga större erinringar mot grunderna för
reformen. Riksdagen ansåg att det var viktigt att kommunernas områden inte
blev alltför små. Utifrån denna synvinkel skulle häradsindelningen var lämplig
som grund för den kommunala indelningen. Dock hade häradet till största delen
spelat ut sin gamla roll som administrativt område. Därför godtog ständerna att
kommunindelningen skulle bygga på sockenindelningen. Myndigheterna borde
emellertid se välvilligt på önskemål om att bilda större kommuner eller bibehålla
redan existerande större socknar/kommuner.193
De konservativa ledamöterna i ståndsriksdagen kunde trots tidigare motstånd
godta landstingen. De var noga med att landstingen bara skulle få begränsade
maktbefogenheter och finansiella resurser. Landstingens verksamhet skulle inte
få hota statens överhöghet och länsstyrelsernas ledande roll i länen. Många av de
liberala politikerna var inte tillfreds med att landstingen fick relativt snäva
befogenheter. Liberalernas vision hade varit ett regionalt självstyrelseorgan som
skulle vara en motvikt i förhållande till regeringen och den statliga förvaltningen,
särskilt länsstyrelserna. En sådan nyordning kunde rimligen uppfattas som ett hot
mot regeringens och förvaltningens maktposition. Under årtiondena efter 1862
försökte liberalerna att få ett utökat handlingsutrymme för landstingen. En del i
detta var att avskaffa länsstyrelsernas vetorätt mot landstingsbeslut 194
Flertalet konservativa politiker hade länge intagit en negativ inställning till
införandet av landsting, vilket bl.a. manifesterats vid en debatt år 1841. Den
lokala självstyrelsen skulle, enligt de konservativa politikerna, inte gå över
sockengränserna. En konservativ företrädare på riddarhuset ansåg vid detta
tillfälle att böndernas främsta uppgift var: ”att sköta sig hemma på sina gårdar
och sina socknar genom självvalda styrelser, och att man sedan skall hava
förtroendet till den styrelse, som har uppdraget att styra Riket och har sina
organer i landshövdingarna”. Att införa landsting kunde innebära en risk för
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regional splittring och därför utgöra ett hot mot statsenhetens bibehållande. De
konservativa ville alltså slå vakt om den svenska förvaltningstraditionen.195
Den 21 mars år 1862 utfärdade Kungl. Maj:t fyra förordningar om den lokala
och regionala självstyrelsen, nämligen om kommunalstyrelse på landet, om
kommunalstyrelse i stad, om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd samt om
landsting. Enligt förordningen om kommunalstyrelse på landet skulle varje
socken på landet utgöra en egen kommun. I de fall där två eller flera socknar
bildade en gemensam kommunalförvaltning skulle denna ordning bestå intill
något annat beslutades. Vidare kunde två eller flera socknar i samma län bilda en
gemensam kommun vid reformens ikraftträdande den 1 januari 1863. Köpingar
kunde antingen bilda en egen kommun eller ha gemensam förvaltning med den
socken där köpingen var belägen. Kommunernas uppgifter delades upp i två
huvudgrupper, dels de som var reglerade i författningar, dels de som låg inom
den allmänna kompetensen.196 Enligt förordningen om kommunalstyrelse i stad
skulle varje stad utgöra en egen kommun. Stad och socken/landskommun fick
normalt inte ha gemensam kommunalförvaltning.197 Ett skäl till detta var att
städerna var egen jurisdiktion/domkrets, medan socknarna låg under landsrätt
(häradsrätt).198 Den tredje förordningen gällde kyrkostämma samt kyrkoråd och
skolråd. I denna fastlades församlingarnas ansvar för kyrkans och folkskolans
verksamhet. Högsta beslutande organ på området var kyrkostämman. Kyrkorådet
och skolrådet var beredande och verkställande organ för respektive verksamhetsfält.199 Den fjärde och sista förordningen avsåg landstinget, som skulle ha länet
som verksamhetsområde och var en form av sekundärkommun. Landstinget
skulle ansvara för olika länsgemensamma frågor, bl.a. om allmän hushållning,
jordbruk och andra näringar, kommunikationer, hälsovård och undervisning,
främst folkhögskolor och lantmannaskolor. Detta gällde under förutsättning att
uppgiften inte tillhörde någon annan myndighets ansvar. Sjukvården kom
efterhand att bli landstingets viktigaste uppgift.200 Reglerna om att uppgiften inte
tillhörde någon annan myndighets ansvar blev även tillämpliga på uppgiftsfördelningen mellan kommuner och landsting. Denna reglering ansågs otydlig,
vilket innebar att landstingens uppgifter till en början inte var helt klarlagda. En
fråga måste dock beröra hela området för att bli en fråga för landstinget.201
År 1881 tillsattes en kommitté för en reglering av landets administrativa,
judiciella och kommunala indelningar. Kommittén kallades oregelbundenhetskommittén. Uppdraget var att utreda och föreslå ändringar av oregelbundenheter
i olika former av territoriella indelningar. Ett sådant förslag var färdigt år 1883.
Det handlade om nästan 1000 fall. I de allra flesta fall blev förslagen genomförda
efter beslut av Kungl. Maj:t. Förslagen byggde på principen att den borgerliga
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kommunen och jordebokssocknen skulle jämkas efter församlingsindelningen.
Både församlingen och den borgerliga kommunen sågs som egna territoriella
enheter. Vidare gjordes en översyn av härads- och länsindelningen.202
I ordningsstadgan för rikets städer från år 1868 fastslogs det att vissa regler
även kunde gälla för köpingar, hamnar, fiskelägen och andra platser som hade en
sammanhållen befolkning. En sådan tillämpning skulle beslutas av länsstyrelsen
och fastställas av Kungl. Maj:t. År 1874 tillkom tre stadgor för städerna med
samma bestämmelser. Det handlade då om brandstadgan, byggnadsstadgan och
hälsovårdsstadgan. Första gången systemet användes i praktiken var år 1875.
1900 var det sammanlagt 107 orter som tillämpade minst en stadsstadga.203 I
maj 1898 kompletterades förordningen om kommunalstyrelse på landet med en
paragraf om så kallade municipalsamhällen. Denna trädde i kraft den 1 januari
1900. Paragrafen föreskrev att de områden där en eller flera av stadsstadgorna
gällde skulle utgöra ett municipalsamhälle. Förutsättningen var att området inte
var någon egen kommun. Municipalsamhället hade rätt att på egen hand sköta
sina gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter. För detta skulle
det tillsättas tre separata organ, municipsalstämma, municipalfullmäktige samt
municipalnämnd. Lagstiftningen innebar att köpingar som inte var egen kommun
skulle jämställas med municipalsamhällena. I de fall stadsstadgor tillämpades i
hela landskommuner utgjorde detta inget egentligt municipalsamhälle, då lagen
alltså riktade in sig på områden som bara bestod av en del av en landskommun.
Det viktigaste syftet med municipalsamhällena var att skapa möjligheter för
tätorterna att genom en egen beskattning kunna tillämpa stadsstadgorna på ett bra
sätt. Det var framförallt tre ortstyper som blev municipalsamhällen, nämligen
stationssamhällen, förorter och fiskelägen.204 Municipalsamhällenas framväxt
sammanhängde med urbaniseringsprocessen, i detta fall att människor flyttade
från ren landsbygd till tätorter på landsbygden.
År 1918 infördes det allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män vid de
kommunala valen. Bolagens kommunala rösträtt och den inkomstgraderade
röstskalan upphörde därmed.205 Kommunalfullmäktige blev obligatoriskt för alla
landskommuner och köpingar med över 1500 invånare. Fullmäktige skulle väljas
i direkta val under år 1919. Kommunalstämman skulle behållas vid sidan av
fullmäktige, men med klart begränsade uppgifter.206 Förändringen resulterade i
att 870 landskommuner och köpingar tvingades att ha fullmäktige. Därutöver var
det 67 landskommuner och köpingar som frivilligt införde fullmäktige. Totalt var
det 937 landskommuner och köpingar som hade kommunalfullmäktige. Antalet
landskommuner och köpingar med kommunalstämma uppgick till 1469.207
I december 1913 tillsatte Kungl. Maj:t en statlig utredning som skulle utreda
lagstiftningen om kommunala indelningsändringar/nybildningar. Initiativet till
utredningen kom från Svenska stadsförbundet. Det var främst vid behandlingen
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av städernas inkorporeringsärenden som bristen på tillämplig lagstiftning var ett
problem. Enligt direktiven för utredningen hade samhällsutvecklingen medfört
att en del kommungränser hade blivit otidsenliga. Ett tydligt exempel på detta
var de förorter som var belägna i landskommuner i anslutning till städer.208
Kommittén slutförde sitt arbete i december år 1917. I en översikt redovisades
huvuddragen i den administrativa indelningen, oregelbundenheter i indelningen
samt anmärkningar om avvikelser och brister hos den rådande indelningen. En
komplikation var att kyrksocknarna och jordebokssocknarna inte alltid stämde
överens. Enligt 1862 års lagstiftning skulle delningar och sammanslagningar av
socknar/kommuner beslutas av länsstyrelsen. Vidare berördes kopplingen till
församlingsindelningen, där ett mindre antal församlingar på landsbygden inte
var egna kommuner. Detta handlade främst om annex- och kapellförsamlingar i
de nordligaste länen, vilka hade brutits ut ur större församlingar efter 1863. Den
kyrkliga församlingen hade alltså delats, men inte den borgerliga kommunen.
Mot bakgrund av oregelbundenheterna föreslog kommittén att kommunen skulle
vara ett bestämt område, oberoende av kyrksocknen och jordebokssocknen. Alla
framtida förändringar av indelningen skulle göras i enlighet med en särskild
reglerad ordning. Genom nyordningen skulle inkorporeringar, kommundelningar
och kommunsammanläggningar underlättas.209
Förslaget till lagstiftning om ändringar i den kommunala och ecklesiastika
(församlings-) indelningen fastslog att det fanns tre typer av primärkommuner,
nämligen landskommuner, köpingar med egen kommunalförvaltning samt städer.
Vidare föreslogs det att alla indelningsändringar skulle beslutas av Kungl. Maj:t.
Av särskilt intresse var de förutsättningar som ställdes upp för att ändringarna
skulle få genomföras. Dessa var:
•
•
•
•

Fördelar för den kommunala förvaltningen.
Lättnad eller utjämning i kommunala bördor.
Främja den ekonomiska utvecklingen inom orten.
Eljest medföra gagn.

Om en berörd kommun motsatte sig indelningsändringen fick denna endast
genomföras om ett betydande allmänt behov krävde detta. Med detta avsågs
följande:
• Oregelbundenheter i indelningen som innebär svårigheter för kommunerna.
• Misskötsel av kommunal verksamhet som leder till allvarliga problem.
• Den befintliga indelningen hindrar den lokala ekonomiska utvecklingen.
• Indelningsändringar anses nödvändiga för att avskaffa eller klart reducera
rådande missförhållanden.
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Däremot saknades det kommunaldemokratiska kriterier. Det handlade istället
framförallt om olika praktiska överväganden. Kommunerna hade alltså, enligt
lagförslaget, en stark, men inte absolut rätt till sitt territorium/sina gränser. I sista
hand skulle det alltid vara Kungl. Maj:t som avgjorde indelningsfrågorna. Alla
ändringar skulle träda i kraft vid årsskiften, medan besluten skulle ske som minst
fyra månader innan ikraftträdandet. Förslag till ändringar av indelningen kunde
väckas av kommuner, enskilda kommuninvånare samt av länsstyrelserna och
kammarkollegiet. Kollegiet skulle vara ansvarig myndighet på den centrala
nivån. Kollegiet skulle dels tillse att ärendena utreddes, dels lämna ett yttrande,
alltså förslag till beslut, till Kungl. Maj:t.210 Förslaget innehöll också regler för
ändringar i den ecklesiastika indelningen, d.v.s. församlingsindelningen.211
Kommitténs förslag remissbehandlades under 1918. Vissa landskommuner
ansåg att kommunala indelningsändringar aldrig skulle få göras utan de berörda
kommunernas medgivanden. Dessa kommuner ville alltså ha vetorätt vid alla
indelningsändringar. Även i övrigt framfördes det en del smärre invädningar mot
förslagen. Flertalet instanser anslöt sig i huvudsak till kommitténs förslag.212
I mars 1919 lämnade Kungl. Maj:t en proposition med ett förslag till lag om
ordning och villkor för ändring i kommunal och ecklesiastik indelning. Denna
anslöt sig i huvudsak till kommitténs förslag. Två ändringar av villkoren för
sammanläggningar gjordes dock. För det första måste indelningsändringen
”medföra avsevärd olägenhet för kommunen” för att kommunen skulle kunna
motsätta sig den. Kommunens upphörande var ett sådant exempel. För det andra
hade det tillkommit en omständighet som kunde leda till sammanläggningar med
tvång. Den benämndes: ”Samhälles behov av utrymme för bostäder, industri
eller annat dylikt ändamål icke kan inom samhällets område i erforderlig mån
tillgodoses”.213 Det senare avsåg främst inkorporeringsärenden. Propositionen
behandlades i KU i maj 1919. Utskottet biföll propositionen. Utskottet betonade
också behovet av lagstiftning på området. KU:s utlåtande antogs av riksdagen i
maj 1919. Lagen skulle träda i kraft den 1 januari 1920.214
I direktiven för den ovannämnda kommunala nybildningskommittén ingick
även en skrivning om att det borde skapas bättre möjligheter till en organiserad
mellankommunal samverkan.215 Kommittén lämnade därför ett förslag till lag om
kommunalförbund. Med förbund avsågs en organiserad samverkan mellan två
eller flera kommuner för att sköta en kommunal verksamhet. Förbunden skulle
ha en i förhållande till medlemskommunerna separat ekonomi och förvaltning.
Beslut om bildande av kommunalförbund skulle godkännas av länsstyrelsen.
Vissa speciallagstiftningar i fråga om obligatoriska kommunala verksamheter
hade redan tidigare möjliggjort interkommunal samverkan. Det hade dock inte
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funnits något särskilt regelverk för detta.216 Kungl. Maj:ts proposition i ärendet
anslöt sig i stor utsträckning till kommittéförslaget. Propositionen bifölls sedan i
sin helhet av riksdagen.217 Förslaget om förbund var ett medel för att minska
problemen med det stora antalet små landskommuner i Sverige. Bildandet av
kommunalförbund skedde i mindre utsträckning än vad staten hade antagit vid
lagens tillkomst. År 1943 fanns det 509 förbund, framförallt för polisväsende och
fattigvård.218
1930 antog riksdagen en ny lag om kommunalstyrelse på landet. Den gamla
regeln från år 1862 om att varje socken på landet skulle utgöra en egen kommun
behölls. Om två eller flera socknar bildade en gemensam kommun skulle den
bestå tills Kungl. Maj:t hade beslutat något annat. Köpingar skulle i princip bilda
egna kommuner. Dock kunde befintliga köpingar bilda kommun tillsammans
med en landskommun. Även municipalsamhällena behandlades i denna lag. En
nyhet i lagen var att landskommunerna gavs möjlighet att införa så kallad
centraliserad medelsförvaltning. Med detta avsågs då att den ekonomiska
förvaltningen koncentrerades till kommunalnämnden eller till särskilt utsedd
kassör.219
1930 års lag om skolstyrelse i vissa kommuner gjorde det möjligt för städer
och landskommuner att under två förutsättningar ta över ansvaret för folkskolan
och fortsättningsskolan, dels att det fanns fullmäktige i staden/kommunen, dels
att skoldistriktsindelningen stämde överens med kommunindelningen. Ansvarigt
organ skulle vara folkskolestyrelsen. Förändringen innebar att församlingarna
behöll ansvaret för folkskolan i de mindre kommunerna, vilket i praktiken bestod
fram till och med storkommunreformens genomförande år 1952, dock formellt
till år 1954.220
Från och med år 1919 var det alltså obligatoriskt för landskommuner och
köpingar med mer än 1500 invånare att införa kommunalfullmäktige. År 1938
sänktes denna gräns till 700 invånare. Att ha fullmäktige var också ett villkor för
att få införa centraliserad medelsförvaltning.221 Vid kommunalvalet 1938 var det
1617 landskommuner och köpingar som på obligatorisk väg hade fullmäktige.
Vidare hade 53 landskommuner och köpingar fullmäktige trots att de hade under
700 invånare. Det var sålunda 1670 landskommuner och köpingar som hade
fullmäktige. Enbart stämma fanns i 739 landskommuner och köpingar.222
År 1948 skedde förändringar av lagarna om kommunalstyrelse på landet och
kommunalstyrelse i stad. Det viktigaste nyheten var att kommunernas allmänna
kompetens vidgades. Tidigare hade denna definierats: ”Kommun äger att själv,
efter vad i denna lag närmare bestämmes, vårda sina gemensamma ordnings- och
hushållsangelägenheter, såvitt icke handhavandet därav enligt gällande författ–––––––––
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ningar tillkommer annan”. Den nya lydelsen blev istället: ”Kommun äger att
själv, efter vad i denna lag närmare bestämmes, vårda sina angelägenheter, såvitt
icke handhavandet därav enligt gällande författningar tillkommer annan”. En
annan viktig förändring var att kravet på kvalificerad majoritet (2/3) vid olika
typer av ekonomiska beslut avskaffades. Detta innebar alltså att det bara krävdes
enkel majoritet för att driva igenom alla typer av ärenden i det beslutande
organet. En tredje revidering var att det med hänvisning till indelningsreformen
gjordes en utökning av det lägsta och det högsta tillåtna antalet ledamöter i
fullmäktige. Den fjärde ändringen var att landskommunernas medelsförvaltning
fick centraliseras till kommunalnämnden, utan att kommunalkontor med anställd
tjänsteman inrättades. Den centraliserade medelsförvaltningen skulle nu kunna
införas utan tillstånd av Kungl. Maj:t.223

Indelning 1863 och ändringar 1863-1951
När 1862 års kommunreform trädde i kraft 1863 hade Sverige 88 städer, sju
köpingar som var egna kommuner samt 2358 landskommuner. Totalt fanns alltså
det 2453 primärkommuner. Att fastställa antalet landskommuner är i viss mån
komplicerat, vilket beror på förekomsten av kapell-/annexförsamlingar som inte
var egna landskommuner. Antalet sådana församlingar var vid denna tidpunkt 38.
Utöver kommunerna fanns det 10 köpingar som inte var egna kommuner, så
kallade municipalköpingar.224
Under perioden 1863-1951 ökade antalet städer från 88 till 133. I 25 fall var
det köpingar som fick stadsrättigheter, medan 14 landskommuner ombildades till
städer. Vidare bildades det sex städer genom utbrytningar ur landskommuner.
Ökningen av antalet städer skedde framförallt under två tidsperioder, dels 19101920, då det tillkom 16 nya städer, dels 1940-1951 med 17 stadsbildningar.225
Antalet köpingar som var egen kommun ökade från sju till 84. Det tillkom 105
nya köpingar, medan 26 köpingar blev städer och två köpingar inkorporerades
med städer. Av de 105 nya köpingarna var 70 utbrytningar ur landskommuner,
medan de resterande 35 gällde att hela landskommuner blev köpingar.226 Antalet
landskommuner minskade från 2358 till 2281. 15 av landskommunerna fick
stadsrättigheter och 35 landskommuner blev köpingar. 65 landskommuner
sammanslogs med städer, medan fem landskommuner slogs ihop med köpingar.
Sammanläggningar mellan landskommuner var ovanliga och hände bara i 11 fall
–––––––––
223

SOU 1947:53 s 5ff, proposition 1948:140 s 1-11, utlåtande KU 1948 nr 24 s 1ff och 47-60 och
Aronsson 2001 s 37.
224
Sveriges officiella befolkningsstatistik 1860, SOU 1945:38 s 22ff, Nilsson 1989 s 43f, Nilsson
1992 och Andersson 1993. Nilsson (1989 och 1992) anger 88 städer och sju köpingskommuner,
medan Andersson (1993) uppger att det fanns 89 städer och åtta köpingskommuner. Efter ytterligare kontroll visar det sig att Nilssons siffror bör vara korrekta.
225
Årsbok för Sveriges kommuner 1920 s 16, Nilsson 1989 s 43ff, Nilsson 1992, Andersson 1993
och Ivarsson 1992.
226
Årsbok för Sveriges kommuner 1920 s 16, Nilsson 1989 s 50ff, Nilsson 1992, Andersson 1993
och Ivarsson 1992.

72

under perioden 1863-1951. Även de små landskommunerna var alltså måna om
sin självständighet. Det tillkom 54 nya landskommuner genom delningar av
kommuner. Det handlade framförallt dels om ö- och kustkommuner, dels om
kommuner i glesbygd med långa avstånd, särskilt i landets nordliga delar. De
länsvisa skillnaderna var då stora. Flest delningar skedde i Blekinge, Göteborgs
och Bohus, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Flertalet delningar
skedde före år 1920. Den sista delningen gjordes år 1931.227 Den 1 januari år
1951 fanns det 133 städer, 84 köpingskommuner och 2281 landskommuner,
alltså totalt 2498 primärkommuner. Antalet municipalsamhällen var vid samma
tidpunkt 202, detta inklusive fyra köpingar som inte var egna kommuner.228
Indelningsändringarna 1863-1951 kan sammanfattas i följande tabeller.

Tabell 3. Förändringar av antalet landskommuner 1863-1951
Antalet landskommuner 1863
2358
Landskommuner som nybildades genom delningar
+ 54
Landskommuner som blev städer
- 15
Landskommuner som blev köpingar
- 35
Landskommuner som inkorporerades med städer
- 65
Landskommuner som inkorporerades med köpingar
-5
Landskommuner som sammanslogs med andra landskommuner - 11
Antalet landskommuner 1951
2281
Källa: Sveriges officiella befolkningsstatistik 1860-1919, Andersson 1993, Nilsson 1989 och 1992 och Årsbok för Sveriges kommuner 1918-1951.

Tabell 4. Förändringar av antalet köpingskommuner 1863-1951
Antalet köpingskommuner 1863
7
Köpingar som bildades genom utrytningar ur landskommuner + 70
Köpingar som bildades av hela landskommuner
+ 35
Köpingar som blev städer
- 26
Köpingar som inkorporerades med städer
-2
Antalet köpingskommuner 1951
84
Källa: Sveriges officiella befolkningsstatistik 1860-1919, Andersson 1993, Nilsson 1989och 1992 och Årsbok för Sveriges kommuner 1918-1951.
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Tabell 5. Förändringar av antalet städer 1863-1951
Antalet städer 1863
88
Städer som bildades av köpingar
+ 25
Städer som bildades av hela landskommuner
+ 14
Städer som bildades genom utbrytningar ur landskommuner + 6
Antalet städer 1951
133
Källa: Sveriges officiella befolkningsstatistik 1860-1919, Andersson 1993, Nilsson 1989 och 1992 och Årsbok för Sveriges kommuner 1918-1951.

Tabell 6. Antalet primärkommuner 1863-1951
År
Landskommuner
Köpingskommuner Städer
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
1925
2374
37
111
2522
1930
2374
45
113
2532
1935
2369
45
114
2528
1940
2355
51
117
2523
1945
2332
59
123
2514
1951
2281
84
133
2498
Källa: Sveriges officiella befolkningsstatistik 1860-1919, Andersson 1993, Ivarsson 1992, Nilsson 1989, Nilsson 1992 och Årsbok för Sveriges kommuner 19181951.

Sammanfattande diskussion
Under 1800-talets olika förändringar av regelverket för det lokala självstyret var
frågan om vilket territorium/område som skulle vara enhet för självstyret aktuell
vid flera olika tillfällen. 1817 års förordning om sockenstämmor och kyrkoråd
gjorde det möjligt för socknar inom samma pastorat att hålla en gemensam
sockenstämma. Förordningen från år 1843 om sockenstämmor, kyrkoråd och
sockennämnder innebar att socknar som tillhörde samma pastorat kunde utse en
gemensam sockennämnd. Vid tillkomsten av fattigvårdsstadgan 1847 öppnades
det möjlighet för två eller flera socknar inom samma pastorat att ha en
gemensam fattigvård. Pastoraten uppfattades alltså generellt som ett lämpligt
territorium för samarbete mellan socknar. Inför 1862 års kommunreform stod
valet mellan häradet, pastoratet och socknen som grund för indelningen i
borgerliga kommuner. Att det skulle bli socknen var inte alls självklart. Ett skäl
till att så blev fallet var att socknarna ansågs vara en väl inarbetad enhet. Det
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betonades dock att de statliga myndigheterna borde se välvilligt på önskemål
från två eller flera socknar om att få bilda en gemensam kommun. Om häradena
eller pastoraten istället hade gjorts till primärkommuner hade det sålunda blivit
befolkningsmässigt och därmed också ekonomiskt mer bärkraftiga enheter. Detta
vägval hade betydelse för att det uppstod behov av sammanläggningar av
kommuner under 1900-talet.
Även under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet tillkom det ett par
regelverk som behandlade territoriella aspekter. För det första handlade det om
möjligheten att bilda municipalsamhällen. För det andra var det beslutet om
indelningslagen år 1919. Den gav möjlighet för regeringen att lägga samman
kommuner med tvång. För det tredje gällde det lagen om kommunalförbund som
också infördes 1919. Genom tillkomsten av denna lag fanns det ett detaljerat
regelverk för hur kommuner skulle kunna samarbeta på olika områden. Det fanns
förhoppningar om att kommunalförbunden skulle bli en utbredd samarbetsform, i
synnerhet för de kommuner som hade en låg folkmängd. De förändringar av
lagstiftningen som tillkom under årtiondena närmast före storkommunreformen
innebar inga stora ändringar med anknytning till den territoriella indelningen. Ett
exempel på detta var att den nya lagen om kommunalstyrelse på landet 1930
innehöll huvudregeln om att varje socken skulle vara en egen kommun.
De flesta indelningsändringarna under perioden 1863-1951 hade anknytning
till städer och köpingar. Dessa kan kopplas till den urbaniseringsprocess som
Sverige genomgick under perioden, där städer och inte minst andra tätorter växte
i stor omfattning. Stads- och köpingsbildningar samt fall där landskommuner
inkorporerades med städer och köpingar kan kopplas till tätorternas expansion.
De landskommuner som nybildades genom delningar avsåg i relativt många fall
kommuner i Norrland. Vidare förekom sådana nybildningar i kustområden, där
bl.a. öar bildade egna kommuner. Nybildningarna hade främst två orsaker, dels
befolkningsökningen, dels de långa avstånden. I landets norra delar pågick
befolkningsökningen på landsbygden längre fram i tiden än i södra och mellersta
Sverige. Sammanläggningar av enbart landskommuner var däremot sällsynta.229
Landskommunerna var alltså obenägna att på frivillig väg gå samman med andra
landskommuner. Den rena landsbygden påverkades minst av ändringarna. Det
totala antalet primärkommuner var relativt stabilt under perioden. Under den
senare delen av 1800-talet och fram till omkring år 1930 ökade det totala antalet
kommuner med ungefär 80. Toppen nåddes 1930 med 2532 kommuner. Därefter
skedde en liten minskning fram till 1951, då det fanns 2498 kommuner. Detta var
nästan 50 fler än vad som hade funnits 1863. Den långsiktiga trenden under åren
1863-1951 var att antalet städer och köpingar ökade i betydande omfattning,
medan det skedde en liten minskning av antalet landskommuner.230 Utöver
förändringarna av hela kommuner skedde ett stort antal gränsregleringar, bl.a. i
form av partiella stadsinkorporeringar. I allmänhet var det städerna som var
pådrivande för sådana inkorporeringar.231
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7. Kommunalskatt och
socialvård
Det fanns framförallt två kommunala områden som hade speciell koppling till
frågan om en eventuell förändring av den kommunala indelningen. För det första
handlade det om den kommunala beskattningen, närmare bestämt en utjämning
av kommunernas skatteunderlag. För det andra gällde det huvudmannaskapet för
socialvården. Frågan var om detta skulle ligga kvar hos kommunerna eller om
det skulle inrättas särskilda specialkommuner för socialvården.

Kommunalskatt och kommunal indelning
1900-1943
Den kommunala beskattningen bestod av flera delar: proportionell inkomstskatt,
progressiv inkomstskatt som togs ut t.o.m. år 1938, fastighetsbeskattning,
skogsaccis, hundskatt, nöjesskatt och vägskatt. Den progressiva skatten liknade
den statliga inkomst- och förmögenhetsskatten. Skogsaccisen hade införts år
1909 med syfte uppnå en viss skatteutjämning. Den gynnade skogskommunerna
i Norrland. Skogsaccisen upphörde år 1948.232
Under en lång period utreddes och debatterades frågan om den kommunala
beskattningen. Frågan om skatteutjämning mellan kommuner började diskuteras
i riksdagen redan i slutet av 1800-talet. Det handlade då till allra största delen om
landskommunerna.233 Senare blev även eventuella ändringar av den kommunala
indelningen aktuella, bl.a. för att större kommuner skulle kunna ge ett mer jämnt
skatteunderlag. Redan år 1900 hade dock 1897 års kommunalskattekommitté i
sitt betänkande nämnt indelningsändringar som en metod för att åstadkomma
skatteutjämning mellan kommuner. Andra metoder för att uppnå skatteutjämning
var att flytta över kommunala ansvarsområden till staten eller landstingen, ändra
skattelagstiftningen samt införa statsbidrag för att uppnå skatteutjämning.234
Skatteutjämningsbidrag till kommuner med hög sammanlagd utdebitering
infördes genom ett beslut i riksdagen år 1917. Förslaget hade kommit från en
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skatteutjämningskommission, som hade tillsatts under år 1916. År 1912 hade en
proposition med liknande innehåll underkänts av riksdagen vid en gemensam
votering. I 1912 års proposition diskuterades däremot inte sammanläggningar av
kommuner som en metod för att nå skatteutjämning mellan kommuner. Beslutet
om skatteutjämningsbidrag 1917 kan också ses som ett led i en tilltagande
integration mellan staten och kommunerna.235 Specialdestinerade statsbidrag till
vissa kommunala/kyrkliga ansvarsområden, främst skolväsendet (lärarlöner),
hade utgått redan vid tiden för 1862 års kommunreform. År 1871 hade det införts
ett regelverk som innebar att samtliga församlingar/kommuner fick speciella
statsbidrag till skolan. Detta medförde att det kommunala/kyrkliga inflytandet
över skolan inskränktes betydligt. Statsbidragen till skolan gav också i praktiken
en viss inomkommunal skatteutjämning. År 1914 skedde det en höjning av de
specialdestinerade statsbidragen till skolväsendet. Denna var föranledd av att
skatteinkomsterna från brännvinsförsäljningen överfördes från kommunerna till
staten.236
I 1921 års kommunalskatteberedning, som lade fram sitt betänkande år 1924,
framförde en ledamot två alternativ som berörde kommunindelningen, dels större
primärkommuner, dels bibehållen kommunal indelning, men där det tillskapades
specialkommuner för vissa obligatoriska kommunala verksamheter.237 I maj år
1929 höll regeringen en konferens om interkommunal skatteutjämning. Sven
Lübeck (h) och Knut Dahlberg (h) föredrog då indelningsändringar framför
beslut om ekonomisk utjämning. Knut Dahlberg ansåg att det krävdes större
kommuner för att behålla den kommunala självstyrelsen. En sådan förändring
kunde göras genom inrättandet av specialkommuner. Socknarna kunde behållas
för vissa uppgifter. Även Bernhard Eriksson (s) ansåg att sammanslagningar var
lämpliga. Detta sades vara en partiståndpunkt. Gustaf Sederholm (h), som
representerade landsbygden, betvivlade att en övergång till större kommuner
skulle innebära några som helst fördelar. Sådana förändringar kunde bli dyrbara
och organisatoriskt komplicerade. Även Carl Axel Reuterskiöld (bf) ansåg att en
övergång till större kommuner var beklaglig. Istället borde det strävas efter en
klarare gränsdragning mellan statliga och kommunala ansvarsområden. Även de
frisinnade politikerna var motståndare till sammanläggningar. Det var sålunda
socialdemokraterna och de högerpolitiker som representerade städerna som var
mest positiva till en övergång till större kommuner.238
År 1930 föreslog den liberala politikern Ernst Lyberg i en tidningsartikel en
gradvis förstoring av de svenska kommunerna. Vidare skulle systemet med
skatteutjämningsbidrag behållas. Han konstaterade även att sammanläggningar
främst skulle gälla södra Sverige.239 Lyberg var också ordförande i den statliga
utredning som under perioden 1929-1932 arbetade med skatteutjämning och
kostnadsfördelningen mellan staten, landstingen och kommunerna. En del i
utredningsarbetet var en undersökning av de län som innehöll ett stort antal små
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landskommuner, Gotlands, Malmöhus, Älvsborgs och Skaraborgs län. Att många
kommuner hade få invånare och litet skatteunderlag ansågs vara en orsak till
behovet av en ändrad skatteutjämning och kostnadsfördelning. Utredningen
berörde tre olika alternativ till större utdebiteringsområden. Dessa var: 1. I
huvudsak efter pastoratsgränserna (normalmått 1500 invånare). 2. Ungefär efter
häradsgränserna (5000-10 000 invånare). 3. Landstingsområdena.240 Kommittén
konstaterade att motståndet mot sammanläggningar av kommuner generellt sett
var tämligen starkt. På frivillig väg var det inte möjligt att åstadkomma ett stort
antal sammanläggningar. Sammanläggningar med tvång ansågs heller inte vara
lämpliga:
Att med användande av tvångsföreskrifter upplösa de urgamla kommunala enheterna för att i deras ställe bilda andra och större kommuner skulle å
andra sidan innebära ett så våldsamt ingripande i själva grundvalarna för
vårt samhällsliv, att en allmän folkstämning mot ett dylikt förfarande
säkerligen skulle uppkomma.241
Lösningen var istället att staten eller andra större enheter såsom landstingen
övertog huvuddelen av kostnads- och verksamhetsansvaret för vissa kommunala
förvaltningsuppgifter, framförallt fattigvård, folkskola och polis.242
1935 framförde folkpartiledaren Gustaf Andersson åsikten att kommunerna
skulle göras större. Motivet till detta var främst dels att invånarna i de mindre
kommunerna skulle få ta del av den förbättrade välfärden, dels att statsbidragen
skulle kunna användas på ett effektivt sätt.243
1936 arbetade en ny kommunalskatteberedning. Denna konstaterade att
kommunsammanläggningar kunde ha positiv inverkan på skatteutjämningen. Ett
problem var dock att kommuner med låg skattekraft ofta var koncentrerade till
ett och samma område. Detta skulle minska de positiva effekterna av en
sammanläggningsreform. Utredningen var också medveten om att folkopinionen
i de flesta fall var negativ till sammanläggningar.244 Beredningen slutförde sitt
arbete 1943. I detta ingick en genomgång av landskommunernas invånarantal
och ytor. Det gjordes också en karläggning av skattekraften och skattenivån i
landskommunerna. De små kommunerna hade i många fall en låg skattekraft.
Samtidigt var deras utgifter i regel låga, varför skattesatserna inte var särskilt
höga. Beredningens slutsats blev därför att det inte fanns något entydigt samband
mellan en låg folkmängd och ett högt skattetryck. Därför fanns det inte ur
skatteutjämningssynpunkt något uppenbart skäl att göra sammanslagningar av
kommuner.245 Den låga utgiftsnivån i landskommuner som hade låg folkmängd
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innebar att den kommunala verksamheten i många fall endast avsåg obligatoriska
uppgifter.246

Socialvårdskommittén 1937-1942
Vid sidan av kommunalskattefrågorna var också statens ökade ambitioner inom
socialpolitiken en faktor som spelade en viktig roll för att en översyn av den
kommunala indelningen blev aktuell. I december år 1937 beslöt Kungl. Maj:t att
tillsätta en kommitté som skulle utreda den svenska socialvården. Kommitténs
uppdrag var att göra en allmän översyn av hela socialvården. Översynen skulle
innehålla fyra olika moment. Dessa var: 1. En revidering av fattigvårdslagen och
barnavårdslagen. 2. En granskning av lagstiftningen om socialförsäkringarna och
andra socialpolitiska stödåtgärder. 3. Samordning av socialvårdens olika grenar.
4. Omprövning av socialvårdskostnadernas fördelning mellan stat och kommun.
I direktiven nämndes önskvärdheten av att skapa större fattigvårdssamhällen,
d.v.s. kommunal samverkan på socialvårdens område. Splittringen i många små
kommuner ansågs vara irrationell. I fråga om kostnadsfördelningen mellan stat
och kommun nämndes även anknytningen till kommunalskatteberedningen.247
Kommittén publicerade åren 1940-1942 fem rapporter i SOU-serien. Dessa hade
behandlat de kommunala ålderdomshemmen och dess vårdtagare, anslutningen
till de erkända sjukkassorna, fattigvårdens understödstagare samt en inventering
av barnhemmen och de där intagna barnen. Rapporterna behandlade alltså
förhållandena inom delar av socialvården.248
I december år 1942 lämnade kommittén ett sjätte betänkande som behandlade
socialvårdens framtida organisation, där den kommunala indelningen kom upp
till behandling.249 Socialvårdskommittén kom sedan att fortsätta sitt arbete ända
fram till år 1951 och lämnade totalt 19 tryckta och sex otryckta betänkanden.250
Betänkandet i december 1942 inriktades alltså främst på organisatoriska frågor.
Kommittén konstaterade att socialvården var en av kommunernas viktigaste
uppgifter. Ett viktigt allmänt syfte för hela socialvården var att bidra till att det
skapades en social grundtrygghet för befolkningen.251
Vidare ingick en genomgång av den kommunala indelningen. Denna ansågs
sedan gammalt utmärkas av en stor söndersplittring i små enheter. 1941 hade 523
landskommuner och köpingar mindre än 500 invånare. Dessa utgjorde 22
procent av samtliga landskommuner och köpingar. 1171 landskommuner och
köpingar (49 procent) hade under 1000 invånare. Landsbygdens folkmängd
tenderade att minska, vilket var en utveckling som i många fall hade inletts under
slutet av 1800-talet. Undantagen var de nordligaste länen, där folkökningen hade
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fortsatt ytterligare några årtionden. Folkminskningen på landsbygden hade varit
särskilt kraftig under åren 1935-1940. Den minskade landsbygdsbefolkningen
gjorde att många landskommuner med låg folkmängd minskade ytterligare.
Antalet landskommuner och köpingar med mindre än 500 invånare ökade med
35 procent mellan 1910 och 1940. Utvecklingen förväntades bli ännu starkare i
framtiden. Det fanns också stora skillnader när det gällde landskommunernas
skatteunderlag.252 Sammanfattningsvis menade kommittén att utvecklingen av
det moderna samhället, bl.a. urbaniseringen och ökningen av kommunernas
uppgifter, särskilt på det sociala området, hade gjort att problemen med de små
kommunerna hade blivit mer uppenbara. Bland annat rådde det brist på lämpliga
politiker för de socialvårdande organen. Ålderdomshemmen var alltför få och de
som fanns var ofta i mindre gott skick. De små kommunernas begränsade
skatteunderlag gjorde att de var mycket känsliga för utgiftsökningar på det
sociala området. Detta ledde till att de minsta kommunerna försökte undvika att
behöva lämna den sociala service som statsmakten ansåg behövlig.253
Enligt kommittén krävdes det en folkmängd på 3000-4000 personer för att
socialvården skulle kunna skötas på ett bra sätt. Då skulle utgiftskänsligheten
minska i betydande omfattning. En övergång till större kommuner skulle därför
vara till stor fördel för socialvården. Kommittén berörde även förekomsten av
kommunalförbund. Det konstaterades då att bildandet av kommunalförbund inte
hade skett i den utsträckning som förutsågs när lagstiftningen trädde i kraft 1920.
1941 fanns det totalt 429 förbund. Av dessa var 194 polisförbund och 189
fattigvårdsförbund. I fråga om polisförbunden kunde länsstyrelserna föreskriva
att sådana förbund skulle bildas, vilket var en orsak till det stora antalet
polisförbund.254 Vidare fanns fem fattigvårdssamhällen, där totalt 13 kommuner
ingick. Fattigvårdssamhället var en specialkommun för socialvårdsuppgifterna.
En obligatorisk indelning av landet i fattigvårdssamhällen hade aktualiserats
1929-1930, men hade aldrig genomförts. Minimifolkmängden hade då varit 1000
personer.255 Detta samarbete var ett steg på vägen mot att införa de nedan
beskrivna socialvårdskommunerna. Ett utbyggt förbundssystem kunde ha varit
ett alternativ till storkommunreformen.
Socialvårdskommittén kom fram till att det fanns två alternativ till lösningar
av den framtida socialvården. Det första alternativet innebar en total kommunal
nyindelningsreform. Det andra alternativet föreskrev att det skulle tillskapas
specialkommuner för socialvårdens verksamhet, s.k. socialvårdskommuner.
Enligt kommittén var det första alternativet det mest rationella, då även andra
kommunala verksamhetsområden än socialvårdsuppgifterna skulle lösas på ett
ändamålsenligt sätt. Mot bakgrund av detta förordade kommittén egentligen det
första alternativet, eftersom den befintliga kommunindelningen ansågs vara helt
omodern. Kommittén var dock medveten om att en genomgripande kommunal
nyindelningsreform skulle kräva ett stort utrednings- och förberedelsearbete. Det
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var därför ovisst när en sådan reform skulle kunna träda i kraft. Detta ingick inte
heller i de direktiv som kommittén hade fått. Kommittén påpekade att riksdagen
1939 hade begärt hos regeringen att en utredning om en övergång till större
kommuner skulle tillsättas, men att detta ännu inte hade gjorts.
Kommittén valde därför att lägga förslaget om att bilda socialvårdskommuner.
Detta kunde dock leda till splittring i olika enheter, vilket skulle medföra en del
nackdelar. Det kunde också tänkas att socialvårdskommunerna var ett steg på
vägen mot en total reformering av den kommunala indelningen.256 Kommittén
lämnade ett förslag till lag om socialvårdskommuner, som skulle ansvara för
fattigvård, barnavård, nykterhetsvård, ärenden om folkpensionerna, arbetslöshetshjälpen, familjebidragen och hälsovården. Lagen skulle träda i kraft i januari
1947. Det högsta beslutande organet skulle benämnas socialvårdsfullmäktige.
Socialvårdskommunen skulle det även ha socialnämnd och hälsovårdsnämnd.257
Det gamla begreppet fattigvård skulle alltså försvinna. Kommittén ansåg att det
var nödvändigt att indelningen i socialvårdskommuner kunde ske med tvång,
förutsatt att regeringen fann att det behövdes för att socialvården skulle kunna
bedrivas på ett fullgott sätt. De större landskommunerna skulle i regel lämnas
utanför indelningen i socialvårdskommuner.258
Kommittén gjorde också provindelningar av fyra län i socialvårdskommuner:
Uppsala, Kristianstads, Skaraborgs och Västernorrlands län. I de tre första länen
gjordes indelningen i samarbete med respektive länsstyrelse. En allmän riktlinje
vid indelningen hade varit att invånarantalet borde uppgå till 3500-4000. Vid
provindelningen hade också andra hänsyn tagits. Det rörde sig bl.a. om
bebyggelsens lokalisering, befolkningstäthet, kommunikationer, näringsstruktur
och andra administrativa indelningar. Ett antal socialvårdskommuner hade därför
ett invånarantal som inte låg inom det föreskrivna intervallet. I Skaraborgs län
skulle 256 av 259 landskommuner och köpingar beröras av den nya indelningen i
socialvårdskommuner. Dessa 256 primärkommuner skulle bilda sammanlagt 38
socialvårdskommuner. I Västernorrlands län skulle 36 av 63 landskommuner gå
ihop till 16 socialvårdskommuner. Totalt sett skulle antalet socialvårdsenheter i
de fyra länen reduceras med 70 procent.259
Tre av socialvårdskommitténs ledamöter, byråchefen i socialstyrelsen Ernst
Bexelius och de båda ledamöterna i andra kammaren Olivia Nordgren (s) och
Otto Wallén (bf), lämnade särskilda yttranden. Bexelius och Wallén ansåg att en
översyn av den kommunala indelningen var nödvändig. De tillstyrkte alltså inte
införandet av socialvårdskommuner. Nordgren hade framförallt invändningar
mot att pensionsnämnderna skulle inordnas i socialnämnderna. 260
Nästan alla remissinstanser var kritiska till att införa socialvårdskommuner.
Av de kritiska remissinstanserna var det en stor andel som istället förespråkade
totala sammanläggningar av landskommuner som lösning på problemen med
alltför många landskommuner med låga invånarantal. Socialvårdskommitténs
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förslag blev aldrig genomfört. Regeringen valde att tillsätta en särskild kommitté
som skulle utreda behovet av förändringar av kommunindelningen.261 Vid
tillsättningen av kommunindelningskommittén år 1943 hänvisade det ansvariga
statsrådet Gustav Möller (s) till socialvårdskommitténs förslag, där kommittén
egentligen ansåg att en kommunal indelningsreform istället borde genomföras.262

Sammanfattande diskussion
Frågan om skatteutjämning utreddes i flera omgångar under en relativt lång
tidsperiod. I samband med detta konstaterades det i regel att det fanns ett starkt
lokalt motstånd mot att slå samman kommuner. Införandet av statsbidrag för
skatteutjämning mellan olika kommuner var också en fråga som påverkade den
övergripande relationen mellan staten och kommunerna i riktning mot en större
integration. Politiker från socialdemokraterna, högern och liberalerna/folkpartiet
framförde vid flera olika tillfällen att sammanläggningar av kommuner skulle
vara en lämplig lösning av den kommunala skatteutjämningen. Bondeförbundets
representanter intog däremot en negativ inställning till en ny indelning på dessa
grunder, vilket förmodligen kan sammankopplas med partiets utpräglade
landsbygdskaraktär. Genom att landskommuner med likartade skatteunderlag i
många fall gränsade till varandra skulle utjämningen inte bli så långtgående.
Kommunalskattefrågan var därför inte av direkt avgörande betydelse för att
motivera en övergång till större kommuner. Detta betyder inte att frågan om
skatteutjämningen var betydelselös för att en reformering av den kommunala
indelningen aktualiserades.
Socialvårdskommittén ansåg att det behövdes klart större enheter för att kunna
organisera den framtida socialvården på ett ändamålsenligt sätt. Kommunerna
var inte kapabla att organisera socialvården. Egentligen förordade kommittén en
kommunsammanläggningsreform. Detta ansågs dock ligga utanför kommitténs
direktiv. Vidare trodde kommittén att en sådan reform skulle bli en utdragen
process. Dessutom hade riksdagen redan år 1939 begärt att det skulle tillsättas en
särskild utredning för översyn av den kommunala indelningen. Därför föreslogs
inrättandet av socialvårdskommuner. Dessa skulle ansvara för all socialvård och
även hälsovården. Landskommuner och köpingar med högre folkmängd skulle
inte beröras av den nya indelningen, utan skulle även i fortsättningen få ha hand
om socialvården. I detta avseende innebar förslaget en viss flexibilitet. Flertalet
kommuner skulle förlora ett av sina allra viktigaste verksamhetsområden. Nästan
alla remissinstanser avstyrkte inrättandet av socialvårdskommuner. Ett system
med socialvårdskommuner hade inneburit att flertalet landskommuner hade fått
en begränsad verksamhet. Kommitténs förslag bör ha varit ett viktigt skäl till att
en ny kommunal indelning kom att genomföras 1952.
–––––––––
261

SOU 1945:38 s 11f och 76 och Forser 1996 s 156ff . Vilka remissinstanser det gällde framgår inte
av SOU 1945:38 eller proposition 1946:236.
262
SOU 1945:38 s 9ff.

82

8. Principbesluten
1939-1949
Som en introduktion till principbesluten om storkommunreformen följer nedan
en beskrivning av hur det statliga beslutsfattandet var uppbyggt på nationell nivå.
Vid tiden för besluten om storkommunreformen gällde formellt 1809 års
regeringsform som överordnat regelverk för det statliga beslutsfattandet på
central nivå. Den föreskrev en betydande personlig makt för konungen. Från och
med 1917 tillämpades dock i praktiken parlamentarismen, d.v.s. att den sittande
regeringen skulle ha riksdagens förtroende.263
Enligt regeringsformen skulle konungen/regeringen både ha den styrande och
verkställande makten i landet. Lagstiftningsmakten för grundlag, civillag och
kriminallag skulle delas mellan konungen och riksdagen. Den ekonomiska och
administrativa lagstiftningen hade från början varit konungens område, där en
del av detta var att utfärda regler om den statliga förvaltningens verksamhet.
Efterhand övergick den ekonomiska lagstiftningsmakten alltmer till att jämställas
med den ovannämnda lagstiftningsprincipen. Beslutanderätten över skatter och
anslag, finansmakten, låg hos riksdagen. Riksdagen hade också kontrollmakt
över regeringens maktutövning. Riksdagsarbetet styrdes av den riksdagsordning
som hade antagits 1866 inför tvåkammarriksdagens införande år 1867.264
Riksdagsärenden kunde initieras på fyra olika sätt: av Kungl. Maj:t genom
propositioner, av en eller flera riksdagsledamöter genom motioner, av vissa
riksdagsutskott genom så kallade utskottsinitiativ samt av riksdagens verk. De
båda sistnämnda metoderna användes sällan. Det var främst propositioner och
motioner som behandlades i riksdagen.265 Ärendena i propositionerna kunde
ursprungligen komma från riksdagen genom att motioner hade bifallits och
resulterat i riksdagsskrivelser till regeringen. I dessa kunde riksdagen exempelvis
begära att en fråga skulle utredas och i en del fall var det inom ramen för sådana
utredningar som huvudlinjerna för stora beslut drogs upp. Propositionerna kunde
alltså i hög grad baseras på dessa offentliga utredningar. Ärenden kunde också
komma från de statliga myndigheterna eller departementen. Därutöver kunde
även olika organisationer framföra ärenden till regeringen som senare resulterade
i propositioner.266
När regeringen hade lämnat en proposition till riksdagen blev den remitterad
till ett utskott för beredning, samtidigt som ledamöterna kunde skriva motioner
med förslag till ändringar i propositionen. Motionerna behandlades av utskotten
ihop med propositionen. De flesta av utskotten var permanenta och bestod av
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ledamöter från både första och andra kammaren. När storkommunfrågan togs
upp i riksdagen fanns följande ständiga utskott: konstitutionsutskott, statsutskott,
bevillingsutskott, bankoutskott, två lagutskott (1:a och 2:a), jordbruksutskott och
utrikesutskott. Utskotten spelade en viktig roll för att uppnå kompromisser över
partigränserna och hade alltså central betydelse på den statliga beslutsarenan.267
Vid det formella beslutsfattandet i de båda kamrarna var huvudregeln att både
första och andra kammaren måste fatta samma beslut för att ett ärende skulle
antas. Om kamrarna kom till olika beslut hade det berörda utskottet i uppgift att
försöka jämka samman besluten. Om detta inte var möjligt föll frågan och kunde
därför inte tas upp samma riksdagsår. Det fanns vissa undantag från denna
huvudregel. Vissa frågor fick inte falla utan måste avgöras under riksdagsåret.
Det gällde frågor om statens utgifter eller bevillning (skatteinkomster) samt om
riksbanken och riksgäldskontoret. För att avgöra sådana ärenden tillämpades s.k.
gemensam votering. Det innebar att första och andra kammaren röstade samtidigt
och som en enhet.268
Utöver regeringens och riksdagens beslut hade de statliga myndigheterna en
egen beslutskompetens i mindre frågor.269 I fråga om kommunindelningen hade
kammarkollegiet en sådan beslutanderätt.270

Riksdagsinitiativ 1939-1943
Vid 1939 års lagtima riksdag inlämnade fem socialdemokratiska ledamöter av
riksdagens andra kammare en motion som begärde en översyn av landets
kommunala indelning. Motionärerna ville åstadkomma en övergång till större
kommuner. Antalet landskommuner och köpingar borde minskas från 2400 till
ungefär 1000. I motionen konstaterades att indelningen i stora drag byggde på
den gamla sockenindelningen. De förändringar som hade gjorts under de senaste
årtiondena hade dels gällt köpings- och stadsbildningar, dels handlat om
delningar av kommuner, främst i Norrland. Däremot hade sammanläggningar av
små kommuner varit sällsynta. Vidare hade en del gränsregleringar genomförts.
Det hade inte skett någon allmän översyn och omprövning av kommunstorleken.
Motionen innehöll även en översikt över landskommunernas invånarantal. Det
visade sig att 1136 landskommuner och köpingar (47 procent) hade under 1000
invånare. Störst andel små kommuner fanns i södra och mellersta Sverige,
inklusive Gotland och Öland.
Motionärerna menade att de små kommunerna inte hade utgjort något stort
problem i äldre tider. Samhällsutvecklingen, med utökade ansvarsområden för
kommunerna, hade emellertid gjort småkommunerna omoderna. Det handlade
bl.a. om socialvården, undervisningen och hälsovården. Problemet hade också
förstärkts av den fortlöpande folkminskningen på landsbygden. Motionärerna
–––––––––
267

Julin 1991 s 63, Stjernquist 1996 s 153ff och Riksdagsutskotten inifrån. Tretton ledamöters hågkomster 1996.
268
Stjernquist 1996 s 163ff och Larsson, T 1994 s 76f.
269
Petersson och Söderlind 1993 s 68-80 och Larsson, T 1994 s 221ff och 241ff.
270
SFS 1919:293.

84

fann det nödvändigt att sammanslå små kommuner till större enheter. De var
medvetna om att en sådan förändring var förhållandevis komplicerad och enligt
motionen skulle processen innehålla många svårigheter. Några exempel på vilka
problem det kunde vara lämnades inte i motionen, utan ansågs tydligen vara
allmänt kända. Det var också av stor betydelse att arbetet gjordes omsorgsfullt.
Vidare skulle det krävas en relativt lång genomförandetid. En övergång till större
kommuner skulle dels medföra en förenkling för de statliga organen, särskilt
länsstyrelserna, dels reducerade kostnader för kommunala sektorn som helhet.
Detta gällde främst förvaltningskostnaderna, men statsbidragen skulle också
kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt.271
Ytterligare en motion med viss ankytning till den kommunala indelningen
inlämnades vid 1939 års riksdag. Den var skriven av Ragnar Lundqvist (h) och
behandlade municipalsamhällets ekonomiska förhållande till moderkommunen.
Lundqvist konstaterade att invånarna i municipalsamhällena utsattes för en
dubbelbeskattning. De fick dels betala en extra skatt för municipalsamhället, dels
betala samma skatt som kommunens övriga invånare. Denna pålaga tenderade att
öka genom att den kommunala verksamheten utökades. Det påpekades att det
1936 fanns 222 municipalsamhällen med totalt 281 000 invånare. Lundqvist ville
att det skulle tillsättas en utredning som undersökte möjligheten att invånarna i
municipalsamhället inte behövde vara med och betala all kommunal verksamhet
i moderkommunen.272
De båda motionerna blev remitterade till riksdagens konstitutionsutskott för
beredning. KU begärde i sin tur in yttranden från kammarkollegiet, Svenska
landstingsförbundet och Svenska landskommunernas förbund. Dessa yttranden
gällde den socialdemokratiska motionen. Landstingsförbundet ansåg att det fanns
behov av en allsidig utredning i frågan, men tyckte inte att samverkan genom
kommunalförbund var någon lösning på problemet. Svenska landskommunernas
förbund ville ha en annan uppläggning av en eventuell utredning. De ville även
utreda inkorporeringar, stads- och köpingsbildningar samt kommundelningar.
Vidare menade förbundet att det var svårt att ange någon gräns för en lämplig
kommunstorlek.
Kammarkollegiets yttrande hade upprättats efter samråd med 18 av de 24
länsstyrelserna. Det var länsstyrelserna i de sex nordligaste länen som hade
utelämnats. Anledningen till detta var att de endast i begränsad omfattning skulle
beröras av en ny indelning. Sex länsstyrelser (Uppsala, Kronoberg, Kalmar,
Gotland, Göteborg och Bohus och Skaraborg) tillstyrkte en utredning och två
(Stockholms län och Malmöhus) hade ingen erinran mot att tillsätta en utredning.
Det kan noteras att flera av dessa län innehöll ett stort antal landskommuner med
låg folkmängd. 10 av länsstyrelserna (Södermanland, Östergötland, Jönköping,
Blekinge, Kristianstad, Halland, Älvsborg, Värmland, Örebro och Västmanland)
var motståndare till att utreda frågan. Av dessa län innehöll främst Östergötland
och Älvsborg en mängd landskommuner med låg folkmängd. Sammantaget
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fanns det en viss tendens till att län som hade många små kommuner var mer
benägna att förespråka en utredning. Motiven för motståndet mot en utredning
gavs inte i kollegiets svar. Kammarkollegiet ansåg att en utredning i enlighet
med motionens krav borde tillsättas. Vidare borde indelningslagen från år 1919
ses över.273
Konstitutionsutskottet gjorde i sitt utlåtande en viss historisk tillbakablick på
sambandet mellan sockenindelningen och kommunindelningen. KU menade att
de små kommunerna hade klara problem att sköta den kommunala verksamheten
på ett fullgott sätt. Interkommunal samverkan ansågs inte vara tillräcklig för att
undanröja detta problem.
Vid en utredning av en förändrad kommunal indelning skulle en sådan inte
bara baseras på kommunernas folkmängd. Därutöver borde det tas hänsyn till
traktens geografiska läge, bebyggelsen, kommunikationerna m.m. I vissa fall
kunde det bli aktuellt att ta hänsyn till faktorer av traditionskaraktär. Detta hade
tidigare varit ett hinder mot sammanläggningar av mindre landskommuner.
Utskottet berörde även lagstiftningen om municipalsamhällen, vilken ansågs vara
i behov av en viss översyn. Sammantaget ansåg KU att det skulle tillsätta en
utredning för översyn av indelningen i enlighet med motionens intentioner.274
KU:s utlåtande bifölls av första kammaren utan debatt den 6 juni 1939. Även
andra kammaren anslöt sig till utskottets förslag den 6 juni 1939. I andra
kammaren yttrade sig endast Anders Petersson (bf), som främst tog upp den
inkorporeringsproblematik som hade framförts av landskommunernas förbund.
Beslutet framfördes till Kungl. Maj:t i form av en riksdagsskrivelse.275
Vid 1941 års riksmöte kom indelningsfrågorna åter upp genom att fyra
motioner hade lämnats in. I praktiken gällde det två motioner, eftersom det
handlade om exakt samma motioner i vardera kammaren. I den första motionen,
som var skriven av bondeförbundare, framfördes det krav på att det skulle
tillsättas en utredning som skulle lämna förslag på åtgärder som syftade till att
förhindra att tätbebyggda delar av landskommuner, med en god skattekraft,
inkorporerades med städer eller andra samhällen. Ett viktigt motiv till detta var
olämpligheten av att: ”slå sönder en kommunal indelning som har urgammal
hävd”.276 Den andra motionen var dels skriven av en socialdemokrat i första
kammaren, dels av en folkpartist i andra kammaren. Denna motion önskade få
till stånd en utredning om alternativa lösningar av ekonomisk art till att
tätbebyggda delar av landskommuner inkorporerades med städer.277 Motionerna
behandlades av konstitutionsutskottet. Enligt utskottet låg de båda motionerna
inom ramen för det utredningsuppdrag om den kommunala indelningen som
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riksdagen år 1939 hade krävt att Kungl. Maj:t skulle tillsätta. Därför borde
motionerna avslås.278
När utlåtandet behandlades i riksdagen i juni 1941 uppstod det en viss debatt i
frågan. I första kammaren var det två socialdemokratiska ledamöter som yttrade
sig. Kammaren biföll utskottets förslag.279 I andra kammaren var det totalt fem
ledamöter som deltog i debatten. Liksom i första kammaren bifölls utlåtandet
från KU.280
Konstitutionsutskottet valde alltså att inte göra någon ny framstöt till Kungl.
Maj:t i anslutning till den ovannämnda utskottsbehandlingen. Detta skedde
istället i samband med en riksdagsskrivelse om folkskolan i juni 1941.281
Frågan kom upp på nytt vid 1942 års riksdag. Då inlämnades tre motioner,
varav två med samma lydelse, som anknöt till förändringar av den kommunala
indelningen. De båda likalydande motionerna var skrivna av Lennart Bondesson
(h) i första kammaren och Sam Norup (bf) i andra kammaren. Vid detta tillfälle
var det således inte socialdemokrater som försökte dra igång processen. I
motionerna framfördes det krav på att en utredning skulle tillsättas. Denna skulle
dels behandla möjligheterna till kommunsammanslagningar, vilket syftade till att
effektivisera och kostnadsreducera kommunernas verksamhet, dels utreda hur
dessa sammanläggningar skulle kunna ske tvångsvis. Motionärerna hade ett
flertal motiveringar till sina förslag. För det första skulle de offentliga utgifterna
kunna sänkas. För det andra skulle det bli lättare att bevara den kommunala
självstyrelsen. För det tredje skulle de större kommunala enheterna få en högre
ekonomisk bärkraft, vilket skulle innebära en viss skatteutjämning. För det fjärde
skulle en reformering av socialvården klart underlättas och för det femte skulle
bättre möjligheter att anställa tjänstemän skapas. Bondesson och Norup
beklagade också att den år 1939 begärda utredningen inte hade tillsatts.282 Den
tredje motionen var inlämnad av Allan Andersson (s) i andra kammaren. Denna
behandlade främst behovet av interkommunal samverkan på hälsovårdens
område. Allan Andersson ville att Kungl. Maj:t skulle tillsätta en utredning som
skulle se över möjligheterna för de mindre kommunerna att bilda gemensamma
hälsovårdsområden, med andra ord en form av förbund.283
De tre motionerna behandlades i konstitutionsutskottet. Utskottet hänvisade
främst till sitt utlåtande från 1939, där utskottet tillstyrkte att en översyn av
landets kommunala indelning skulle göras. Utskottet menade att utredningen
snarast borde påbörjas. Något utrymme för ytterligare uppskov i frågan ansågs
inte finnas. Vidare ifrågasattes systemet med specialkommuner för skötsel av
vissa kommunala verksamhetsområden. Dessa kunde nämligen bli ett hot mot
den kommunala planmässigheten och självstyrelsen. KU förordade att kravet på
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en utredning skulle framföras till Kungl. Maj:t i en skrivelse. Theodor Gardell
(bf) reserverade sig mot beslutet. Han ansåg att det inte borde tillsättas någon
utredning innan kommunalskatteberedningen och socialvårdskommittén hade
avslutat sina arbeten.284
I första kammaren godkändes KU:s utlåtande utan debatt den 15 april 1942. I
andra kammaren förekom en viss debatt i frågan den 15 april 1942. I debatten
deltog fem ledamöter. Theodor Gardell (bf) yrkade bifall till sin utskottsreservation. Sam Norup (bf) och Erik Fast (s) anslöt sig till förslaget från KU. Tage
Erlander (s), som då var statssekreterare i socialdepartementet, gav en bakgrund
till varför Kungl. Maj:t inte hade tillsatt utredningen redan 1939. Han hänvisade
framförallt till socialvårdskommitténs arbete med koppling till den kommunala
indelningen. När kommittén var klar skulle Kungl. Maj:t tillsätta utredningen.
Därefter beslöt andra kammaren utan votering att bifalla utskottets förslag.285
I mars 1943 inlämnade andrakammarledamoten Anders Pettersson (bf) en
interpellation till socialminister Gustav Möller (s). Denna utmynnade i en fråga
om den av riksdagen 1939 och 1942 begärda utredningen om den kommunala
indelningen snarast skulle tillsättas. Socialministern svarade senare i mars
månad med ett kortfattat svar om att utredningen snart skulle tillsättas. Pettersson
förklarade sig nöjd med svaret och därutöver talade han om de problem med
inkorporeringar som han redan flera gånger tidigare hade berört i riksdagen. Det
handlade särskilt om ett specifikt fall i Petterssons hemlän Halland.286

Kommunindelningskommittén 1943-1945
Den sedan lång tid efterfrågade utredningen om en översyn av den kommunala
indelningen tillsattes av Kungl. Maj:t den 30 juni 1943. Socialminister Gustav
Möller utsåg sju ledamöter. Dessa var: landshövdingen Malte Jacobsson (tidigare
kommunalpolitiker (s) ), ledamöterna av riksdagens andra kammare Erik Fast (s)
och Gustav Nilsson (h), förre ledamoten av riksdagens andra kammare Anders
Olsson (fp), ledamoten av riksdagens första kammare Ivar Persson (bf),
kammarrådet vid kammarkollegiet Erik Schalling samt undervisningsrådet Josef
Weijne (tidigare ledamot av andra kammaren (s)). Till ordförande i kommittén
utsågs Malte Jacobsson. Som sekreterare fungerade landssekreteraren Sven
Johan Nilsson, medan länsassessorn Tage Kilander var biträdande sekreterare.
Utredningen benämndes kommunindelningskommittén. I formell mening bestod
kommittén av fyra politiker och tre statliga ämbetsmän.287 Alla ledamöter utom
Erik Schalling hade erfarenhet av kommunalpolitiskt arbete.288
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Utredningsuppdraget motiverades inledningsvis med att det under senare tid
hade förts en diskussion om landets kommunala indelning verkligen motsvarade
de ökade krav som samhällsutvecklingen efterhand hade ställt på kommunerna. I
direktiven till utredningen gavs först en bakgrund till uppdraget, där riksdagens
initiativ åren 1939-1942 och socialvårdskommitténs förslag 1942 beskrevs. Det
konstaterades att den kommunala indelningen främst byggde på den gamla
sockenindelningen. Samhällsomvandlingen, inte minst kommunernas ökade
ansvarsområden, ställde numera andra krav på en rationell kommunal indelning.
Kungl. Maj:t beskrev befolkningsförändringarna sedan år 1900. Dessa hade gjort
att antalet kommuner med låg folkmängd hade ökat betydligt. Även de mindre
kommunernas bristande skatteunderlag behandlades. En otillräcklig ekonomisk
bärkraft kunde även leda till standardskillnader inom socialvården, vilken var
den verksamhet som var mest aktuell.
Vidare berördes frågor om folkskoleväsendet och hälsovården. Det noterades
också att 1919 års indelningslag inte möjliggjorde några omfattande förändringar
av den kommunala indelningen. Direktiven föreskrev att kommittén skulle
utreda en landsomfattande kommunal nyindelningsreform. I detta ingick även en
översyn av indelningslagen. Arbetet skulle ske skyndsamt och kommunerna
skulle ges möjlighet att yttra sig i frågan under arbetets gång. Det skulle också
ske samråd med socialvårdskommittén.289

Kommittébetänkandet 1944
Kommittén lämnade redan i början av 1944 ett betänkande om den kommunala
författningsregleringens historik. Detta skrevs av ledamoten Erik Schalling och
handlade om en historisk tillbakablick över den lokala självstyrelsens och den
lokala indelningens utveckling. Redan vid kommitténs första sammanträde den
31 juli 1943 hade Schalling fått i uppdrag att utforma en historik.290 Schallings
arbete kan ses som ett bakgrundsmaterial till kommitténs förslag. Syftet var:
För förståelsen av den ifrågasatta indelningsändringens innebörd och
historiska följdriktighet har kommittén ansett det angeläget, att huvuddragen i den kommunala självstyrelsens utveckling i vårt land samt våra
nuvarande borgerliga kommuners ställning belyses i betänkandet.
Det framhölls att en sådan beskrivning saknades.291 Den tog främst upp aspekter
av det slag som berörs i avhandlingens kapitel om regelverkets utveckling före
1951.292
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Kommittébetänkandet 1945
Kommunindelningskommittén arbetade utan större dröjsmål och framlade sitt
slutbetänkande den 26 september 1945.293 Kommittén hade med god närvaro
sammanträtt vid 22 tillfällen mellan den 31 juli 1943 och den 26 september
1945.294 Redan vid det första mötet hade ordföranden upprättat en promemoria
om utredningens innehåll som till ganska stor del kom att följas.295 Inledningsvis
i betänkandet redovisades kommunernas historiska utveckling. Detta var skrivet
av Schalling och var en förkortad version av betänkandet från 1944.
Därefter fördes en principdiskussion som utmynnade i preliminära riktlinjer
för en eventuell kommunal nyindelning. Kommittén diskuterade även för- och
nackdelar med en sådan ny indelning. Slutligen hade det gjorts en provindelning
av sex län i enlighet med de uppsatta riktlinjerna för nyindelningen. Kommittén
gjorde också studiebesök och begärde in uppgifter från statliga myndigheter och
vissa kommuner.296
Efter redovisningen av uppdrag, planläggning och historik följde ett avsnitt
om kommunindelningen, vilket innehöll uppgifter om befolkningsutvecklingen.
Kommittén konstaterade att det inte fanns några exakta uppgifter om antalet
kommuner år 1862. År 1860 fanns det 2396 socknar/församlingar med en separat
befolkningsredovisning. År 1943 fanns det 2343 landskommuner.297
Folkmängden byggde på siffror från år 1943. Landskommunerna hade då i
medeltal 1611 invånare. Minsta folkmängden hade Norra Säm i Älvsborgs län
med 78 invånare. Den största, Skellefteå landskommun i Västerbottens län, hade
24 926 invånare. Det fanns alltså stora skillnader mellan olika landskommuner.
Vidare var de länsvisa skillnaderna avsevärda. Lägst medeltal fanns i Gotlands,
Malmöhus och Skaraborgs län. Högst värden hade Kopparbergs, Gävleborgs,
Västerbottens och Norrbottens län. 1176 landskommuner hade färre än 1000
invånare. 637 landskommuner hade mellan 1000 och 2000 invånare. Det var 530
landskommuner som hade mer än 2000 invånare. Många landskommuner hade
fått vidkännas befolkningsminskningar sedan slutet av 1800-talet. År 1880 hade
316 landskommuner under 500 invånare, medan motsvarande siffra år 1943 var
524.298 Detta var ett resultat av den omfattande urbaniseringen.299
Kommittén undersökte kommunernas areal, folktäthet och skatteunderlag.
Skatteunderlagen byggde på 1937 års taxeringar. Landskommunerna hade då
mycket varierande skatteunderlag. Flest landskommuner med lågt skatteunderlag
fanns det i Gotlands, Älvsborgs och Skaraborgs län. Landskommunerna i
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Kopparbergs, Västerbottens och Norrbottens län hade däremot i de flesta fall ett
tämligen stort skatteunderlag. Skillnaderna mellan länen berodde framförallt på
antalet småkommuner och näringsstrukturen. År 1938 hade 267 landskommuner
(11 procent) mindre än 1000 skattekronor. 1260 kommuner (53 procent) hade
1000-5000 skattekronor. Det bör påpekas att juridiska personers/aktiebolagens
skatter ingick i dessa skatteunderlag.300
Därefter gjorde kommittén en genomgång av den kommunala verksamhetens
utveckling sedan 1862. Under perioden hade det skett stora förändringar inom
kommunsektorn. De kommunala uppgifterna hade ökat i antal och omfattning.
Detta hade bl.a. inneburit att lagstiftningen i fråga om kommunerna hade blivit
betydligt mer detaljerad. Mellan 1876-1880 och 1939 ökade landskommunernas
och församlingarnas utgifter i löpande priser från 21 till 375 miljoner kronor.
Folkskolan var år 1939 den största utgiftsposten med 157 miljoner. Folkskolan
finansierades till betydande del (70 procent) med statsbidrag. Fattigvårdens och
barnavårdens totalkostnader var år 1939 75 miljoner.
Landskommunernas främsta inkomstkällor var kommunalskatter (44 procent)
och statsbidrag (36 procent). En ökning av statsbidragen nämndes som en metod
att undvika sammanläggningar. Kommunalskatten kom framförallt från fysiska
personer, men också från aktiebolag. Skatteinkomsterna från aktiebolag hängde
naturligtvis samman med kommunernas näringsstruktur. Skatterna utgjordes till
största delen av inkomstskatter samt till en mindre del av fastighetsskatter.
Skatteintäkterna bestod också av skogsaccis, hundskatt, artistskatt, nöjesskatt
samt det som benämndes för andra skatter. I relation till inkomstskatterna
handlade det dock om mycket begränsade belopp.301 De juridiska personerna/
aktiebolagen betalade kommunalskatt, men hade ingen kommunal rösträtt, vilket
hade varit fallet före 1918. Den kommunala beskattningen av juridiska personer
fanns för övrigt kvar till år 1985.302
Regleringen av folkskolans verksamhet hade sitt ursprung i folkskolestadgan
från 1842. Från början var kraven på socknarna/församlingarna förhållandevis
blygsamma. Under perioden hade det skett stora förändringar av folkskolan. Det
hade bl.a. handlat om en uppdelning i småskola och folkskola, klassindelning,
införande av ett sjunde skolår, förbättrad lärarutbildning samt en övergång till
modernare undervisningsmetoder. Det anmärktes att det fanns stora skillnader
mellan olika kommuner rörande folkskolans standard. Dessa skillnader berodde
bl.a. på kommunernas resurser och ambitionsnivåer. Lägst standard fanns i regel
i landskommuner med låg folkmängd, gles befolkning och svagt skatteunderlag.
Som ett mått på standarden nämndes främst förekomsten av skolmåltider och
skolhälsovård. Den fortsatt snabba utvecklingen på folkskolans område skulle
troligen medföra större standardskillnader mellan olika kommuner i framtiden.303
Fattigvården hade genomgått betydande förändringar sedan 1862. En viktig
händelse hade varit 1918 års fattigvårdslag, vilken hade inneburit en övergång
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till mer moderna principer. Det handlade bl.a. om att rätten till fattigvård
lagfästes. Vidare utökades länsstyrelsernas tillsynsansvar över fattigvården. En
annan viktig uppgift för fattigvården var att tillhandahålla ålderdomshem.
Fattigvården hade på 1940-talet blivit en ganska omfattande verksamhet som de
minsta landskommunerna hade svårigheter att sköta på ett tillfredsställande sätt.
Detta gällde i synnerhet utgiftskänsligheten och svårigheter med att ordna egna
ålderdomshem.304
Vidare behandlades kommunernas ansvar inom barna- och ungdomsvården.
Genom 1924 års barnavårdslag hade denna gjorts mer självständig i förhållande
till fattigvården. De kommunala barnavårdsnämnderna ansågs ha ett stort ansvar
och långtgående befogenheter, vilket ställde stora krav på nämndens omdöme
och handlingskraft. Även i fråga om barnavården antogs samhällsutvecklingen
medföra ökade framtida standardskillnader mellan olika kommuner.305
Den kommunala nykterhetsvården hade sin grund i en lag från år 1913. De
kommunala nykterhetsnämnderna skulle vid behov ingripa mot personer som
missbrukade alkohol. Åren 1931 och 1938 tillkom nya alkoholistlagar, då den
tidigare lagen hade visat sig vara otillräcklig. Kommunerna hade inte varit
särskilt benägna att ingripa vid spritmissbruk, vilket huvudsakligen antogs bero
på sparsamhetsskäl. Den nya lagstiftningen innebar att länsnykterhetsnämnder
inrättades. Dessa hade medverkat till en förbättring av kommunernas nykterhetsvård. Dock hade lagtillämpningen fortfarande klara brister, vilket till stor del
berodde på det stora antalet små landskommuner.306 Tillsynen över kommunerna
skulle förenklas om antalet kommuner reducerades betydligt.
Kommunernas partiella ansvar för folkpensioneringen hade tillkommit år
1913. Kommunerna skulle övervaka att lagstiftningen upprätthölls på lokal nivå
och även pröva pensionsansökningar. Kommunerna betalade också en mindre
del av pensionskostnaderna.307
I fråga om sjuk- och hälsovården hade 1918 års fattigvårdslag medfört en viss
avlastning för kommunerna. Vidare hade delar av epidemisjukvården överförts
till landstingen 1919. Däremot hade kommunerna fått ett gradvis utökat ansvar
för hälsovården, framförallt för de sanitära förhållandena. Kommittén menade att
hälsovården på landsbygden hade en del brister som var särskilt tydliga i de
mindre landskommunerna.308
Vidare beskrevs kommunernas ansvar för egnahems-, bostadsanskaffningsoch bostadsförbättringsverksamhet. Dessa hade främst tillkommit under 1930talet och början av 1940-talet. Det gällde bl.a. bostadsanskaffning åt familjer
med många barn samt förbättringslån vid ombyggnader av bostadshus.309
Kommunerna hade också ett ansvar för hjälp vid arbetslöshet. Arbetslöshetens
verkningar varierade dock betydligt mellan olika kommuner. Kommunernas
insatser mot arbetslösheten hade på 1930-talet varit omfattande i vissa områden.
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Från 1941 var kommunernas utgifter för arbetslöshetshjälp begränsad till 1.50 kr.
per skattekrona. Detta betydde att kommunernas maximala utgift beräknades
utifrån skatteunderlaget.310
Vidare behandlades polisväsendet. År 1862 var fjärdingsmansuppdraget ett
förtroendeuppdrag som valdes för ett år i taget. Under slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet blev det allt vanligare med anställda fjärdingsmän. År 1899
kom en ny lag som föreskrev att fjärdingsmännen skulle avlönas och väljas för
tre år. Genom 1925 års polislag blev kraven på kommunerna klart större, vilket
innebar att länsstyrelserna tvångsvis kunde sammanföra två eller flera kommuner
till ett gemensamt polisdistrikt. I början av 1940-talet ingick mer än hälften av
landskommunerna i gemensamma polisdistrikt. Polisverksamheten finansierades
delvis med statsbidrag. Kommittén noterade även att en statlig utredning hade
föreslagit att polisväsendet skulle förstatligas.311 Förslaget om ett förstatligande
hade lagts fram i november 1944. Förändringen motiverades enligt följande:
För att rätt kunna fylla sina viktiga samhälleliga uppgifter är polisväsendet enligt utredningens mening i behov av en genomgripande omorganisation. Denna omorganisation kan icke lämpligen företagas med ett
bibehållande av den nuvarande kommunala organisationsformen. På
grund härav föreslår utredningen, att polisväsendet i riket förstatligas.
Jämväl åklagarväsendet i rikets städer bör i samband härmed övertagas av
staten. Vid ett förstatligande av polisväsendet bör emellertid tillses, att de
värden som äro förenade med den nuvarande organisationen icke
äventyras. Det inflytande från lekmannahåll som till följd av kommunernas handhavande av polisväsendets angelägenheter gör sig gällande inom
organisationen utgör en borgen för att organisationen omfattas av
kommunernas och allmänhetens förtroende.312
Kommunindelningskommittén ansåg sammanfattningsvis att utvecklingen hade
ställt större krav på kommunernas ekonomiska bärkraft och på politikernas
kompetens. Det var troligt att denna utveckling skulle fortsätta även i framtiden.
Problemet med de många små landskommunerna skulle dock kunna försvåra en
sådan utveckling.313
Därefter behandlades möjligheterna till samverkan mellan kommuner. Det
konstaterades att det redan vid tillkomsten av 1842 års folkskolestadga och 1847
års fattigvårdsförordning hade det framförts vissa betänkligheter mot de små
socknarnas möjligheter att utföra dessa uppgifter på ett fullgott sätt. Samma
diskussion fördes vid 1862 års kommunreform. Tänkbara alternativ till socknen
som bas för kommunindelningen var häradena, prosterierna och pastoraten. När
socknen valdes till kommunal enhet var tanken att mindre socknar på frivillig
väg skulle gå samman till större kommuner. Det skedde även en genomgång av
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de verksamheter där lagstiftningen möjliggjorde interkommunal samverkan eller
där det lagts sådana förslag. Det gällde många olika ansvarsområden.314
En viktig del av samarbetet gällde lagstiftningen kring kommunalförbunden,
vilken hade tillkommit 1919. Staten hade då haft stora förhoppningar om att
lagen skulle vara mycket användbar för kommunerna. Förhoppningarna hade
dock inte infriats fullt ut. Förbundens fördelning mellan olika områden 1943 och
1944 framgår av tabellen nedan.

Tabell 7. Kommunalförbundens verksamhetsområden 1943-1944
Typ av verksamhetsområde

Antal förbund
1943
1944
Polisförbund
229
257
Fattigvårdsförbund
194
189
Brandskyddsförbund
31
34
Hälso- och sjukvårdsförbund
22
24
Skolförbund
9
6
Övriga förbund
6
8
Uppgift saknas
18
0
Summa
509
518
Källa: SOU 1945:38 s 78-84 (För år 1943) och Årsbok för Sveriges kommuner
1944 s 247-255 (För år 1944).
Kommunalförbunden hade år 1943 totalt 1410 medlemskommuner. Därutöver
fanns det 68 gemensamma skoldistrikt och 171 polisdistrikt. Ett problem med de
befintliga kommunalförbunden ansågs vara att de inte tillkommit på ett rationellt
sätt, vilket lett till splittring av den kommunala förvaltningen. Ett uttryck för
detta var att det fanns ett antal kommuner som ingick i flera olika förbund.315
Vidare diskuterades möjligheterna att överföra vissa kommunala uppgifter till
landstingen eller staten. Framförallt gällde det kommunala verksamheter som
delvis finansierades med statsbidrag. Bland dessa områden fanns polisväsendet,
folkskolan, fattigvården, barnavården och olika sjukvårdsuppgifter. Det som var
mest aktuellt var att staten kunde överta ansvaret för polisen, medan processen
där landstinget tog över kommunala sjukvårdsuppgifter kunde fortgå.316
Nästa avsnitt som togs upp benämndes den kommunala självstyrelsens kris.
Avsikten var att visa hur förändringarna av den kommunala verksamheten, bl.a.
det interkommunala samarbetet, hade påverkat den kommunala självstyrelsen.
Den kommunala självstyrelsens problem ansågs sammanhänga med att den
kommunala indelningen byggde på den gamla sockenindelningen, vilket gjorde
att det fanns för många små landskommuner. I ett avseende hade det befintliga
kommunsystemet dock fungerat bra, att kommunalpolitikerna länge hade haft ett
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stort inflytande över den kommunala verksamheten. Detta hade inneburit en god
anpassning till de lokala förhållandena. Den kommunala självstyrelsen hade även
gett en bra medborgerlig skolning för många personer.
Kommittén framhöll däremot ett flertal brister hos den befintliga indelningen.
För det första hade kommunerna blivit alltmer beroende av statsbidrag för sin
verksamhet, vilket hade medfört en ökad statlig styrning av kommunerna. För
det andra hade landskommunerna beroende på invånarantal och skatteunderlag
skiftande förutsättningar att klara sina uppgifter. För det tredje anfördes två
problem med det interkommunala samarbetet, dels ansågs det att samverkan
mellan kommuner i förbundsform hade skett i för få fall, beroende på motstånd
från kommunerna, dels menade kommittén att en stor interkommunal samverkan
skulle urholka självstyrelsen. Enligt min uppfattning kan dessa åsikter inte anses
ha varit förenliga. För det fjärde skulle den kommunala självstyrelsen urholkas
om kommunala uppgifter överfördes på landstingen eller staten. Kommittén
menade därför att självstyrelsen höll på att förlora sin ursprungliga innebörd och
betydelse.317 Kommittén kan här sägas ha argumenterat ganska hårt för att
motivera behovet av en ny kommunindelning.
I fråga om fördelar och nackdelar med små och stora kommuner ansåg
kommittén att det var uppenbart att en kommun med ungefär 100 invånare var
klart olämplig som enhet för de uppgifter som numera skulle utföras av en
svensk kommun. Vid en bedömning av en lämplig kommunstorlek var det viktigt
att ta hänsyn till ett flertal olika faktorer. En nackdel med småkommunerna var
deras utgiftskänslighet. Redan små utgifter kunde innebära problem för sådana
kommuner. Detta hade medfört att de mindre kommunerna i många fall bara
utförde obligatoriska uppgifter.
Dessutom var det nästan omöjligt för de minsta kommunerna att sköta vissa
verksamheter på egen hand. Ett sådant exempel var ålderdomshemmen. Ett annat
problem för de mindre kommunerna var tillgången på lämpliga politiker, främst
till socialvårdsorganen. I riktigt små landskommuner fanns det en klar risk för
uppdragskoncentration till ett fåtal personer. I större kommuner fanns det större
förutsättningar att anställa tjänstemän för socialvården. Detta skulle leda till en
bättre organisering av förvaltningen. Även de statliga myndigheternas arbete
skulle förenklas om antalet kommuner reducerades.318
Vidare analyserade kommittén kommunstorlekens betydelse för att kunna
organisera verksamheten rationellt. Då behandlades dels förvaltningsuppgifter,
dels verksamhetsområden. En lämplig avvägning skulle då vara kvalificerade
förvaltningsorgan med ganska stora verksamhetsområden. I fråga om områdenas
storlek var kommunikationerna av stor betydelse.319
Kommittén gjorde även en genomgång av en lämplig kommunstorlek utifrån
de olika kommunala verksamhetsområdens behov. Lämpliga invånarantal angavs
enligt följande: folkskolan 3000-3500, fattigvården och barnavården 2000-2500,
nykterhetsvården 2000-2500, pensionsärendena 2000-3000, hälsovården 2000
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samt byggnadsväsendet 2000. För brandförsvaret kunde kommittén inte ange
någon sådan folkmängd, men det var helt klart att det behövdes större enheter än
det rådande systemet.320
Vidare diskuterades kommunstorlekens betydelse för förtroendemännen och
kommuninvånarna. En sammanläggning av kommuner skulle säkert innebära
konsekvenser för båda kategorierna. Bilismens framtida utveckling skulle dock
troligen lindra dessa konsekvenser. Det ansågs också att behovet av personlig
kontakt med de kommunala organen i många fall inte var så stort.
Kommunindelningskommittén tog också upp kommunstorlekens betydelse för
det folkliga deltagandet i politiken. Allmänhetens möjlighet till engagemang
ansågs inte vara så stort i de kommuner som hade fullmäktige. Gränsen för att
införa fullmäktige gick vid 700 invånare. I frågor av större vikt ansågs det att
fullmäktigeledamöterna stod i kontakt med kommuninvånarna. Däremot fanns
det formellt stora möjligheter för invånare i kommuner med kommunalstämma
att engagera sig i de kommunala angelägenheterna. Kommittén påstod dock att
stämmorna i många fall inte var särskilt välbesökta. Detta kunde innebära att
stämmobesluten inte blev representativa.
Två effekter av sammanläggningarna var dels att antalet förtroendeuppdrag
skulle minska klart, dels att uppdragskoncentrationen till ett ganska begränsat
antal personer därför skulle minska. Förändringarna skulle minska bristen på
lämpliga förtroendemän.321 Kommittén hade sålunda inte så väldigt höga tankar
om kommunalpolitikernas kompetens, varför en minskning av antalet uppdrag
inte ansågs vara något egentligt problem.
Kommittén gjorde också en genomgång av kompetensfördelningen mellan
förtroendemännen och tjänstemännen. En del i detta var införandet av så kallad
centraliserad medelsförvaltning. Det konstaterades att större kommuner hade
bättre förutsättningar att anställa tjänstemän. Störst behov av tjänstemän fanns
det dels inom den centrala förvaltningen, där införandet av den centraliserade
medelsförvaltningen var ett skäl till detta, dels inom socialvården. Erfarenheterna
av centraliserad medelsförvaltning var goda. Genom att anställa tjänstemän
skulle de förtroendevalda avlastas mycket praktiskt rutinarbete.322
Därefter gjorde kommittén ett principiellt ställningstagande till frågan om en
ny indelning. Kommittén ansåg att den befintliga kommunala indelningen hade
allvarliga brister. Indelningen motsvarade inte de krav som samhällsutvecklingen
ställde på kommunerna. Därför var det nödvändigt att slå samman kommuner till
större enheter. Motståndet mot en sådan förändring ansågs bero på uppfattningar
som var förankrade i gamla traditioner. Exempel på sådana traditioner var en
rädsla för att sockentraditionen skulle upplösas, personliga känsloskäl, farhågor
för den kommunala självstyrelsen, risk för alltför stort inflytande för tjänstemän,
risk för försämrad kommunal ekonomi samt oro för samarbetssvårigheter inom
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de nya kommunerna.323 Kommittén ansåg alltså att dessa grunder för motstånd
mot reformen inte skulle beaktas i någon större utsträckning.
Det gjordes en provindelning av sex län i nya kommuner. I fyra av länen
handlade det om en mindre omprövning av socialvårdskommitténs provindelning
i socialvårdskommuner. De sex länen var Göteborgs och Bohus, Älvsborg,
Uppsala, Kristianstad, Skaraborg och Västernorrland. De fyra sistnämnda länen
hade tidigare provindelats i socialvårdskommuner. Principen hade dels varit en
lägsta folkmängd på 2000 invånare, dels att skatteunderlaget i regel inte skulle få
understiga 10 000-15 000 skattekronor. I alla länen gjordes indelningen i samråd
med berörda kommuner. Formerna för samrådet varierade dock.324
Provindelningen gav följande utfall, där siffrorna anger landskommunernas
antal före och efter provindelningen: Göteborgs och Bohus län 87 ― 33, Älvsborgs län 217 ― 64, Uppsala län 85 ― 31, Kristianstads län 147 ― 50,
Skaraborgs län 258 ― 91 och Västernorrlands län 63 ― 38. Medelfolkmängden
skulle då variera mellan 1966 och 5546 invånare. Redovisningen innehöll även
uppgifter om areal, skatteunderlag, skatteutjämning samt indelningens relation
till andra territoriella indelningar.
I samband med provindelningen hade det framkommit att många kommuner
hade varit motståndare till en förändrad indelning. Det fanns även kommuner
som ville ha förändringar av indelningen. Kommittén menade att känslan för
sockenkommunen var mycket stark. Detta gällde i synnerhet för de allra minsta
kommunerna. I dessa kommuner ansågs det saknas förståelse för behovet av en
ny indelning. Kommunerna sades ha uppfattningen att det rådande systemet var
bra och därför borde bestå. Från kommunernas sida fanns det en klar önskan om
naturlig samhörighet mellan de kommuner som eventuellt skulle slås samman.
Ett tydligt exempel på en sådan samhörighet var pastoraten. I vissa fall hade
även häradet nämnts som ett sådant exempel. Kommittén konstaterade vidare att
provindelningen varierade förhållandevis mycket mellan länen, vilket delvis
ifrågasattes.325 Kommitténs påstående om kommunernas bristande probleminsikt
får anses ha haft ett förhållandevis stort ovanifrånperspektiv.
Vidare undersöktes pastoratens lämplighet som grund för en ny indelning.
1941 fanns det 1208 pastorat på landsbygden. Av dessa hade 471 under 2000
invånare, medan 297 hade 2000-3000 invånare. Pastoratsindelningen hade i
flertalet fall bestått under lång tid. En del ändringar hade dock skett under mer
modern tid. Enligt kommittén fanns det en klar fördel med att knyta den nya
kommunala indelningen till pastoratsindelningen, nämligen att en stor förändring
skulle kopplas till en befintlig indelning. Det skulle alltså finnas en gemenskap
att bygga på.
Det fanns emellertid problem med att kommun- och pastoratsindelningen inte
stämde överens. Nackdelen med pastoraten som grund för de nya kommunerna
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var att det fanns alltför många små pastorat, varför delar av syftet med
förändringarna då inte skulle kunna uppnås. Kommittén menade därför att det
inte var möjligt att helt knyta den nya indelningen till pastoraten. I den mån den
nya indelningens principer kunde upprätthållas, skulle dock en anknytning till
pastoraten eftersträvas. Det kunde då även handla om att två små pastorat bildade
en storkommun eller att ett stort pastorat bildade två storkommuner.326
I fråga om riktlinjerna för den nya kommunindelningen ansåg kommittén att
folkmängden var av mycket central betydelse. De nya kommunerna borde ha ett
invånarantal på 2000-3500. Den nedre gränsen skulle endast få underskridas i
undantagsfall. Det skulle gälla kommuner som med hänsyn till sitt geografiskt
isolerade läge inte borde slås samman med andra kommuner. Med detta avsågs
kommuner som bestod av öar och kommuner där kommunikationerna med
grannkommunerna var dåliga, bl.a. p.g.a. långa avstånd. Dessa undantag skulle
bara gälla redan befintliga kommuner. Det skulle alltså inte vara aktuellt att slå
samman kommuner till enheter med mindre än 2000 invånare. Däremot skulle
det inte finnas någon övre gräns för de nya kommunernas invånarantal. Det var
även viktigt att ta hänsyn till eventuella framtida befolkningsminskningar vid
nyindelningen. De nya kommunerna borde utom i verkliga undantagsfall ha ett
skatteunderlag på minst 8000-10 000 skattekronor. Vid lägre underlag skulle
utgiftskänsligheten bli alltför stor. Kommittén ansåg att det var fel att ställa upp
några ytmässiga normer för storkommunerna. Skälet till detta var den varierande
folktätheten.327
Vidare angavs ytterligare tre företeelser som skulle beaktas. För det första
handlade det om en strävan efter naturlig samhörighet mellan de kommuner som
skulle sammanläggas. Denna typ av samhörighet ansågs bero på ett flertal olika
faktorer, bl.a. närbelägenhet/grannskap, redan existerande indelningsenheter som
pastoraten och polisdistrikten samt kommunikationsmönster. Utifrån detta var
det viktigt att ta hänsyn till befolkningens önskemål och invanda traditioner inför
sammanläggningarna. Vidare skulle det i många fall vara en fördel om det fanns
en naturlig huvudort i den nya kommunen. Därutöver skulle det eftersträvas en
differentierad näringsstruktur. För det andra skulle de nya kommunernas gränser
inte skära kyrkans, statens och domstolarnas territoriella indelning. För det tredje
gällde det att ta hänsyn till städernas och köpingarnas expansionsmöjligheter. I
vissa situationer kunde det därför vara lämpligt att sammanlägga landskommuner
med köpingar eller städer. Denna möjlighet skulle också kunna utnyttjas i fråga
om köpingar och städer med låga invånarantal.328
Kommittén angav också de olika delarna i processen att åstadkomma en ny
indelning. Först skulle riksdagen fatta principbeslut om att en indelningsreform
skulle göras. Kommittén ansåg att Kungl. Maj:t troligen hade rätt att med stöd av
indelningslagen från år 1919 förordna om en ny kommunal indelning. Ett sådant
tillvägagångssätt skulle emellertid ur såväl demokratisk som principiell sypunkt
vara felaktigt. Därefter skulle Kungl. Maj:t på grundval av riksdagsbeslutet
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förordna om reformens genomförande. Det handlade då om att ge direktiv för
hur indelningsarbetet skulle utföras. Härefter vidtog länsstyrelsernas utredningar
och preliminära förslag till ny indelning. Detta arbete skulle i de flesta fall bli
omfattande. Vidare skulle det ske samråd med kommunerna under arbetets gång.
I nästa led skulle de berörda kommunerna få möjlighet att lämna yttranden över
länsstyrelsernas förslag, varefter länsstyrelserna eventuellt kunde arbeta om sina
förslag på grundval av kommunernas yttranden. Det femte momentet skulle vara
kammarkollegiets beredning av indelningsfrågorna. Kollegiet skulle vara central
statlig myndighet i processen. Kollegiet skulle dels vid behov göra ytterligare
utredningar i ärendena, dels lämna ett förslag till beslut i indelningsfrågorna till
Kungl. Maj:t. I samband med detta borde kammarkollegiets beslutande organ
kompletteras med två lekmän med god insikt i kommunfrågor. Det sjätte och
avslutande momentet var de slutliga indelningsbesluten av Kungl. Maj:t. Dessa
beslut borde tas län för län. Vidare borde reformen träda i kraft samtidigt över
hela landet.329 Därefter lämnades ett förslag till lagreglering av reformen, vilket
anknöt till de ovannämnda sex momenten. Lagförslaget innehöll sex paragrafer
och var utformad som en undantagslag till 1919 års indelningslag.330
Vidare gav kommittén ingående riktlinjer för de ekonomiska uppgörelserna
mellan kommunerna vid sammanläggningarna. Huvudprincipen skulle vara att
den nya kommunen tog över de gamla kommunernas alla tillgångar och skulder.
Kommittén berörde även skoldistriktens koppling till den nya indelningen.
Kommunerna skulle hädanefter överta hela ansvaret för folkskolans verksamhet.
Folkskolans anknytning till de kyrkliga församlingarna skulle alltså upphöra.331
Utredningen behandlade även temporära åtgärder för att underlätta genomförandet av reformen. Det viktigaste medlet var statsbidrag för tillfällig lindring
av större skattehöjningar. Dessa bidrag skulle utgå under en övergångsperiod.
Kommittén berörde åtgärder som syftade till att förbättra kommunikationerna
inom de nya kommunerna.
Kommittén lämnade även riktlinjer för storkommunernas namn. Det ansågs
att folkopinionen i många fall var konservativ i namnfrågor, varför problem
troligen skulle uppstå. Vid sammanläggningar av två kommuner kunde därför de
båda kommunnamnen bilda ett dubbelnamn. Om kommunerna hade en tydlig
huvudort kunde denna ge namn åt storkommunen. Ett annat alternativ var att
använda den största kommunens namn. Vidare kunde häradsnamn användas.332
Det näst sista kapitlet tog upp landskommunernas relation till tätorter. Den
viktigaste var då municipalsamhällena. Kommittén ansåg att dessa hade klara
brister. Av dessa brister kan nämnas att det ledde till en olämplig splittring av de
kommunala resurserna, där dubbelbeskattningen var viktig en del samt att
municipalbildningen ofta skedde i ett sent skede av tätortsbildningen. Det ansågs
finnas för många små municipalsamhällen. 1943 fanns det 238 samhällen.
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Kommittén föreslog vissa ändringar av systemet med municipalsamhällen.
För det första skulle bildandet av större kommuner leda till att kommunerna blev
mer handlingskraftiga i fråga om tätorternas särskilda behov. För det andra
skulle landskommunerna ges ökade befogenheter och skyldigheter att tillgodose
tätorternas behov. Detta skulle ske genom olika speciallagar. För det tredje skulle
de olika stadsstadgorna kunna tillämpas i andra tätorter än municipalsamhällen.
En fjärde åtgärd kunde vara frivilliga avvecklingar av municipalsamhällen. För
det femte borde det ställas större krav på folkmängd och ekonomisk bärkraft vid
framtida köpingsutbrytningar. Dessa var en förhållandevis vanlig utveckling för
municipalsamhällen.333
Avslutningsvis lämnades ett förslag om kommunala samarbetsnämnder. Dessa
skulle kunna fungera som utrednings- och förhandlingsorgan vid interkommunalt
samarbete, exempelvis mellan städer och deras förortskommuner.334
Kommitténs förslag var enhälligt, varför inga särskilda yttranden bifogades.
I en särskild bilaga redovisades ett flertal rapporter från folkskoleinspektörer,
fattigvårdskonsulenter, länsnykterhetsnämnder och ombud för pensionsstyrelsen
om större och mindre kommuners sätt att sköta olika verksamhetsområden.335
Kommitténs sekreterare S. J. Nilsson gjorde också på uppdrag av kommittén en
sammanfattning av betänkandet.336
De protokollförda diskussionerna inom kommunindelningskommittén visade
att Ivar Persson (bf) redan på ett mycket tidigt stadium uttalade sig emot att de
nya storkommunerna i allmänhet skulle ha så mycket som 3000-4000 invånare.
Ordföranden Malte Jacobsson kunde däremot tänka sig att storkommunerna
skulle ha 4000-5000 invånare.337
Malte Jacobsson beskrev kortfattat kommittéarbetet i sina memoarer, vilka
utgavs 1964. Jacobssons berörde då diskussionerna om riktvärden för de nya
kommunernas invånarantal. Bondeförbundaren Ivar Persson sägs ha ansett att det
var nödvändigt att sätta gränsen vid 1500 invånare. Annars skulle det inte bli
någon enighet vid riksdagsbehandlingen. Persson anmälde dock inte någon
formell avvikande mening när betänkandet slutjusterades. Jacobsson säger att
han för egen del ansåg att storkommunerna borde ha 3000-4000 invånare. Vidare
fanns det inom kommittén en uppfattning om att ett enigt förslag var önskvärt.
Vid oenighet ansågs risken stor att riksdagen skulle välja ett alternativ med låg
minimifolkmängd för de nya kommunerna. Därför valde kommittén slutligen en
normalstorlek på 2000-3000 invånare.338
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Det skall betonas att Jacobsson i ett föredrag i anslutning till att kommitténs
betänkande lades fram hårt pläderade för att kommunala verksamhetsområden,
exempelvis polisväsendet, inte utan vidare skulle överföras till staten. Enligt
Jacobsson skulle sådana överföringar medföra en centralisering i samhället som
hade nackdelar.339 Jacobssons föredrag bekräftar kommitténs strategi om att
sammanläggningar av kommuner var att föredra framför att kommunerna fick
släppa verksamheter till staten och/eller landstingen.
Kommittéledamoten Erik Fast, som hade lång och bred erfarenhet av statliga
utredningar, framförde i sina memoarer 1968 att kommunindelningskommittén
var ett av hans svåraste uppdrag. Fast menade att han i kommittén inriktade sitt
arbete på: ”att åstadkomma en antagbar kompromiss, som kunde samla en
betryggande majoritet i riksdagen”. Ett skäl till behovet av en kompromiss var,
enligt Fast, att det rådde upprörda stämningar i frågan i vissa delar av landet,
särskilt i Hallands län. Fast ansåg att kommittén redan 1945 var medveten om att
kommunerna skulle bli för små för att uppfylla framtida krav på kommunerna.340
De verkar alltså ha funnits en uppfattning i kommittén om att det fanns en viss
möjlighet att riksdagen skulle besluta om mindre långtgående principer för
reformen, d.v.s. inta en mer ”småkommunvänlig” ståndpunkt än vad kommittén
hade gjort. Kommittén gjorde alltså vissa taktiska överväganden när de skulle
fixera riktvärden för de nya kommunernas invånarantal.

Remissbehandlingen
Kommitténs betänkande remitterades till ett stort antal organ och myndigheter. I
fråga om kommunerna hade utredningen remitterats till de mindre städerna,
flertalet av köpingarna, cirka en femtedel av landskommunerna och de flesta
municipalsamhällena. I fråga om fördelningen mellan de 550 landskommunerna
handlade det om 256 (47 procent) med 0-1000 invånare, 140 (25 procent) med
1001-2000 invånare och 154 (28 procent) med över 2000 invånare. Yttranden
kom från länsstyrelser, landsting, kammarkollegiet, landskommunernas förbund,
stadsförbundet, landstingsförbundet, socialvårdskommittén samt ett flertal olika
statliga verk.
I fråga om primärkommunerna lämnades yttranden av 44 städer (35 procent
av städerna), 54 köpingar (84 procent av köpingarna), 550 landskommuner (24
procent av samtliga landskommuner) samt ett antal municipalsamhällen. Det var
två aspekter av remissvaren som var av särskilt intresse, inställningen till en ny
kommunindelning och synpunkter på principerna/riktlinjerna för en reform.341
Uppslutningen kring att förändra den kommunala indelningen var stor. Alla
ämbetsverk, socialvårdskommittén, landskommunernas förbund, stadsförbundet
samt alla utom två länsstyrelser anslöt sig till kommitténs förslag.342 Svenska
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landskommunernas förbund framhöll att det fanns en hel del mindre landskommuner som höll en relativt god kvalitet på sin verksamhet. Kommitténs kritik av
de små landskommunerna var därför av alltför generell art. Förbundet påpekade
att de små kommunernas motstånd mot reformen verkade ha blivit mindre. Oron
gällde främst vilka kommunkombinationer som skulle bli aktuella.343
Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Kronobergs, Kalmar och
Värmlands län ansåg en reform mycket angelägen. Länsstyrelsen i Norrbottens
avstod från att ta ställning i frågan, medan länsstyrelsen i Örebro ville överföra
socialvårdsuppgifterna på landstingen och behålla den befintliga indelningen.
Motivet till detta var framförallt att de föreslagna storkommunerna inte skulle bli
tillräckligt bärkraftiga för att klara av alla kommunala ansvarsområden. Vidare
ansåg alla landsting utom ett att det fanns behov av att förändra den kommunala
indelningen. Det var bara Västerbottens läns landsting som inte tog ställning i
frågan. Detta skedde med hänvisning till att länet inte skulle beröras i någon
större utsträckning av en ny indelning.344
Kommunernas inställning till en reform var mer blandad. Av 550 svarande
landskommuner var det 319 (58 procent) som tillstyrkte. 147 landskommuner
(27 procent) hade en oklar/tveksam inställning eller gjorde inget uttalande alls i
principfrågan, benämnt som neutrala till förslaget, medan 84 landskommuner (15
procent) avstyrkte en ny indelning. Av de 84 landskommuner som var emot
reformen hade 73 (87 procent) färre än 1000 invånare. I landskommuner med
över 2000 invånare var det 85 procent som biföll förslaget. Det fanns alltså ett
uppenbart samband mellan invånarantalet och inställningen till en förändrad
kommunal indelning.
Det förekom klara skillnader mellan olika län. I propositionen nämns endast
resultaten i Östergötlands, Jönköpings och Malmöhus län. I propositionens
bilaga finns det däremot en fullständig länsvis uppdelning av landskommunernas
remissvar. Bilagan innehåller en uppställning av landskommunernas invånarantal
redovisade län för län.345 Den länsvisa fördelningen av landskommunernas
ställningstaganden framgår av tabellen nedan.
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Tabell 8. Länsvis fördelning av landskommunernas remissvar över
kommitténs betänkande
Län

Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa
Stockholms stad
0
0
0
0
Stockholms län
17
7
1
25
Uppsala
13
4
0
17
Södermanland
17
3
3
23
Östergötland
22
3
1
26
Jönköping
7
9
10
26
Kronoberg
10
1
6
17
Kalmar
15
7
8
30
Gotland
9
6
3
18
Blekinge
6
3
2
11
Kristianstad
15
4
5
24
Malmöhus
32
8
5
45
Halland
9
4
4
17
Göteborg och Bohus
21
14
9
44
Älvsborg
18
17
8
43
Skaraborg
38
21
11
70
Värmland
10
5
4
19
Örebro
18
6
0
24
Västmanland
7
1
1
9
Kopparberg
4
7
1
12
Gävleborg
8
4
0
12
Västernorrland
7
8
0
15
Jämtland
7
3
2
12
Västerbotten
4
1
0
5
Norrbotten
5
1
0
6
Summa
319
147
84
550
Källa: Bilaga till proposition 1946:236, konseljakt socialdepartementet 1946-0329 nr 99.
I Jönköpings län var motståndet mot en ny kommunal indelning allra störst.
Särskilt stor uppslutning bakom kommitténs betänkande fanns det däremot i
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Malmöhus, Örebro, Västmanlands,
Västerbottens och Norrbottens län. Av dessa län hade Uppsala, Östergötland och
Malmöhus ett stort antal kommuner med låg folkmängd. Flertalet av dessa små
landskommuner var positiva till den nya kommunala indelningen.346 Inte heller
Gotlands och Skaraborgs län, som båda hade ett stort antal kommuner med låga
invånarantal, uppvisade något massivt motstånd mot reformen.
I länen i Norrland var det få landskommuner som motsatte sig den nya
indelningen. Det fanns emellertid även en del landskommuner som inte klart tog
–––––––––
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ställning i frågan. En trolig orsak till detta utfall var att de inte i någon större
omfattning skulle beröras av en eventuell reform
Av köpingarna var det 43 (80 procent) som tillstyrkte förslaget. Vidare var det
10 (19 procent) som inte tog ställning i frågan, medan en (två procent) avstyrkte
förslaget. Även de städer som yttrade sig var i regel positiva till en förändring.
Det var 37 (84 procent) som biföll förslaget, medan sju (16 procent) ej tog
ställning i ärendet.347 Köpingar och städer skulle endast beröras av en eventuell
reform i klart begränsad utsträckning.
Bland de argument som framfördes för en ny indelning var att en reform
skulle stärka den kommunala självstyrelsen. Det ansågs att flertalet kommunala
verksamheter skulle påverkas positivt av en förändring. Detta framfördes i
synnerhet av de statliga myndigheter som utövade någon form av tillsyn över
kommunerna. Bland dessa myndigheter fanns socialstyrelsen, skolöverstyrelsen,
pensionsstyrelsen, medicinalstyrelsen och byggnadsstyrelsen. Landstingsförbundet och flera av landstingen ansåg att en kommunal nyindelning skulle vara
till fördel för landstingens verksamhet. De främsta argumenten för att genomföra
reformen var att den skulle leda till en högre kvalitet på den kommunala
verksamheten samt att upprätthålla och stärka den kommunala självstyrelsen i
relation till staten. Det kan konstateras att många av kommitténs motiveringar för
en ny indelning återupprepades i remissvaren. Propositionen innehöll inte någon
kvantifiering av argumenten för sammanläggningar.
Kommunerna framförde följande argument mot sammanläggningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Längre geografiska avstånd (framfört av 62 kommuner).
Risk för högre administrativa kostnader och höjd skatt (34 kommuner).
Den nuvarande indelningen har inte medfört några problem (29 kommuner).
Farhågor för att tjänstemän får för stort inflytande på politikernas bekostnad
(16 kommuner).
Risk för att den största kommundelen får en alltför dominerande ställning (11
kommuner).
Sammanläggningen leder till minskat medborgerligt intresse för politiken (10
kommuner).
Kommunens isolerade läge gör en kommunsammanläggning olämplig (10
kommuner).
Risk för att det uppstår motsättningar mellan olika kommundelar, särskilt om
de har olika näringsstruktur (fyra kommuner).
Kommunen har fonder som den vill behålla för egen räkning (tre kommuner).
Risk för att landsbygdens avfolkning tilltar ytterligare (tre kommuner).

Det framhölls också att även mindre kommuner kunde ge en bra service.348
Utifrån den ovannämnda sammanställningen av argumenten emot att lägga
samman kommuner bör det vara möjligt att sammanföra dessa i huvudgrupper
enligt följande:
–––––––––
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Tabell 9. Huvudgrupper av argument mot kommunsammanläggningar
Typ av argument
Antal Procent
Geografi
72
40
Demokrati och identitet 41
23
Ekonomi
37
20
Kvalitet (finns redan)
29
16
Övriga
3
2
Summa
182
101
Källa: Proposition 1946:236 s 23-28.
Det var sålunda argument av geografisk/rumslig karaktär som framfördes i klart
störst utsträckning. Argument på temat demokrati/identitet och ekonomi var
ungefär lika vanligt förekommande, men ändå var för sig bara drygt hälften så
vanliga som de geografiska argumenten. När det gäller kvalitetsargument, d.v.s.
att kommunen hade en så pass god verksamhet att det inte förelåg något behov
av sammanläggning, var detta alltså det som hävdades i minst utsträckning.
När det gällde riktlinjerna för genomförandet av den nya indelningen anslöt
sig flertalet remissinstanser i huvudsak till kommitténs principer. Merparten av
de statliga organen och länsstyrelserna i Kristianstads, Malmöhus och
Västmanlands län ville dock höja normalstorleken på de nya storkommunerna.
Även 24 landskommuner ville höja minimigränsen till som mest 6000 invånare.
Dessa kommuner tillhörde olika storleksklasser. Även små kommuner ingick i
denna grupp. I remissvaren nämndes särskilt två sådana små landskommuner
(med socialdemokratisk majoritet) i Skaraborgs län, vilka hade 595 respektive
259 invånare. Ett motiv till större invånarantal var att reformen skulle ge ett
bestående resultat, d.v.s. att nya sammanläggningar inte skulle behöva göras
inom överskådlig tid.
Uppmjukningar av principerna föreslogs från vissa av remissinstanserna.
Bland annat borde den undre gränsen på 2000 invånare få underskridas i fler fall
än vad kommittén hade föreslagit. Denna åsikt framfördes dels av länsstyrelserna
i Älvsborgs, Kopparbergs och Hallands län, dels av 25 landskommuner, vilka
ville sänka minimigränsen till 1000, 1200 eller 1500 invånare. Ett skäl till detta
var att även mindre landskommuner i många fall höll en god kvalitet på sin
verksamhet. En del av remissinstanserna ansåg att sammanläggningar mellan
landskommuner och städer eller köpingar helst borde undvikas. Bland dessa
fanns stadsförbundet, landskommunernas förbund, länsstyrelsen i Älvsborgs län
och Statistiska Centralbyrån. Det påtalades att aktuella inkorporeringsfrågor
borde lösas samtidigt med reformen.349
Vidare berördes de lagtekniska aspekterna av främst kammarkollegiet och en
del av länsstyrelserna. Kollegiet hade vissa synpunkter på förslagets koppling till
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1919 års indelningslag.350 Remissvaren berörde även riktlinjer för ekonomiska
uppgörelser mellan kommuner, reglering av skoldistriktsindelningen, åtgärder
för att göra kommunsammanläggningarna enklare samt namnfrågor. Kollegiet
framhöll att namnen på de nya kommunerna troligen skulle bli betydelsefulla och
kunna medföra en hel del konflikter.351

Kungl. Maj:ts proposition 1946
På grundval av kommitténs betänkande och remissinstansernas synpunkter
framlade Kungl. Maj:t i mars 1946 en proposition med förslag till ”Lag rörande
ny indelning av riket i borgerliga kommuner”. Ansvarig för propositionen inom
regeringen var det konsultativa statsrådet i socialdepartementet Eije Mossberg.352
Lagförslaget hade genomgått vissa begränsade förändringar i jämförelse med
kommitténs förslag till lagtext. En ny paragraf som berörde den ekonomiska
regleringen vid sammanläggningarna hade tillkommit. I den första paragrafen
fastslogs det att 1919 års indelningslag inte var tillämplig när det gällde villkoren
för indelningsändringar. Förslaget var ett tillfälligt undantag till indelningslagen,
vilken dock skulle gälla vid andra indelningsändringar än sammanläggningar.
Lagen avsågs att träda i kraft den 1 juli 1946.353
Propositionens innehöll till betydande del utdrag ur kommitténs betänkande.
Dessutom ingick remissinstansernas synpunkter på förslaget.354 Statsrådets
motiveringar hade klara likheter med kommitténs material, särskilt om historik
och nuläge. Mossbergs genomgång i denna del avslutades med att han tillstyrkte
att det skulle vidtas åtgärder för att göra en allmän revision av den kommunala
indelningen.355
I fråga om principerna ansåg Mossberg att schablonmässiga lösningar av
frågan om kommunernas storlek inte var möjlig. Med hänvisning till faktorer
såsom geografiska betingelser, bebyggelse- och kommunikationsförhållanden,
befintliga administrativa indelningar, ekonomiska och kulturella kopplingar och
andra traditioner (olika delar av begreppet lokal identitet) var det inte möjligt att
knyta indelningen till fixerade tal för folkmängd och skatteunderlag. Istället
skulle en viss normalstorlek på kommunerna eftersträvas. Vidare borde ett visst
minimum för storleken anges, vilket endast i särskilda undantagsfall skulle få
underskridas.
Utifrån socialvårdens behov var det tänkbart att normalkommunen borde ha
5000 invånare. Statsrådet ansåg dock att en sådan radikal indelningsändring inte
var lämplig. Detta skulle tvinga fram anställande av tjänstemän i nästan alla
kommuner. Vid utbyggnaden av de nya storkommunernas verksamhet borde
politikernas kompetens utnyttjas i första hand. Detta hade både demokratiska och
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ekonomiska grunder. Det ansågs att verksamheten var mer krävande i kommuner
som hade tätorter med industriellt arbetande befolkning än vad som var fallet i
kommuner med en ren jordbruksbefolkning. I områden där jordbruksnäringen
dominerade borde de nya kommunerna ha en normalstorlek på cirka 3000
invånare. Vid valsituationer borde alternativ med högre folkmängd väljas. I
tätortsdominerade områden borde något högre invånarantal övervägas. De lokala
opinionerna skulle dock tillmätas stor betydelse i sådana fall.
Vad gällde minimifolkmängden kom statsrådet fram till att 2000 invånare var
rimligt. Skulle gränsen sättas högre fanns det en uppenbar risk för att alltför
många undantag då skulle bli nödvändiga. Det lämnades två skäl mot en lägre
minimifolkmängd, dels den fortgående folkminskningen på landsbygden, dels
utvecklingen av den kommunala verksamheten. Ett underskridande av gränsen
på 2000 invånare skulle bara tillåtas för ö-kommuner och kommuner som hade
kommunikationer som påminde om öarnas situation. Fanns det lokala önskemål
om större kommuner än normalstorleken borde dessa i regel hörsammas.
De nya kommunernas skatteunderlag borde som lägst uppgå till 8000-10 000
skattekronor. Detta skulle alltså inte ses som ett normalvärde. Mossberg ansåg att
naturlig samhörighet mellan kommundelarna skulle eftersträvas. En sådan
samhörighet som skulle vara användbar var pastoraten. En förutsättning var
emellertid att pastoratsindelningen inte hindrade att det kunde bildas kommuner
som uppfyllde syftet med reformen. Anpassningen till andra indelningar skulle
vara en avvägningsfråga, men läns- och stiftsgränser skulle endast få överskridas
om det fanns starka skäl.
Statsrådet menade att städernas och köpingarnas möjligheter till framtida
expansion skulle beaktas vid den nya indelningen. Därför borde det samtidigt
göras en inventering av aktuella inkorporeringsärenden. Det framfördes dock
stor tveksamhet mot att lägga samman hela landskommuner med städer eller
köpingar. Sådana åtgärder borde bara genomföras om det fanns starka skäl. De
nya kommunerna skulle alltså inte byggas upp utifrån de större tätorterna.
Avsnittet avslutades med en målsättning om att största möjliga hänsyn skulle tas
till befolkningens egna önskemål vid valet mellan olika indelningsalternativ.356
Vidare kommenterade statsrådet den föreslagna lagtexten. Det betonades att
det handlade om en engångsåtgärd. Det var därför klart motiverat att beslutet
fattades av riksdagen och inte bara av Kungl. Maj:t med stöd av indelningslagen.
Det ansågs olämpligt att lagen skulle innehålla detaljföreskrifter om grunderna
för nyindelningen. Indelningsändringarna borde genomföras fortast möjligt.
Kommunerna måste dock få betänketid. Sammanläggningarna skulle ske vid ett
årsskifte. Indelningsbesluten skulle sålunda inte få fattas alltför nära det datum
när sammanläggningen skulle träda i kraft. Därför var det troligt att den nya
indelningen skulle träda i kraft den 1 januari 1950.357
Huvudprincipen vid den ekonomiska regleringen skulle vara att den nya
storkommunen övertog de tidigare kommunernas hela ekonomiska ställning.
Lagförslaget innehöll ett undantag från detta. Det gällde kommuner som efter
–––––––––
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den 1 januari 1944 undvikit att ta ut tillräcklig kommunalskatt eller på ett
otillbörligt sätt förfogat över ekonomiska tillgångar. Dessa kommuners invånare
kunde påföras en extraskatt i den nya kommunen under en övergångstid.
I fråga om det särskilda statsbidraget för att göra eventuella skattehöjningar
successiva anslöt sig det föredragande statsrådet till kommitténs förslag om att
skattehöjningarna som mest fick uppgå till 50 öre under en period av två år.
Övergångsbidraget skulle i varje enskilt fall prövas av Kungl. Maj:t. Ett viktigt
skäl till att införa detta övergångsbidrag var att underlätta storkommunernas
sammansmältning.358 När det gällde anpassningen till skoldistrikt och namnen
anslöt sig propositionen nästan uteslutande till kommitténs förslag.359
Avslutningsvis innehöll propositionen en kostnadsberäkning av reformen.
Kostnaderna skulle delas upp på fem olika områden, informationskonferens för
länsstyrelserna, länsstyrelsernas utredningsarbete, personalförstärkning på
kammarkollegiet, personalförstärkning inom socialdepartementet samt kostnader
för extra kommunalval och anvisningar för de nya kommunernas organisation.
Totalt beräknades kostnaderna till 544 000 kronor. Dessa skulle fördelas över de
statliga budgetåren 1945/1946 - 1949/1950. De största kostnaderna skulle uppstå
inom länsstyrelserna och hos kammarkollegiet. Därutöver skulle kostnaderna för
det övergångsvisa statsbidraget uppgå till 2-3 miljoner kronor. Dessa kostnader
skulle samordnas med övriga skatteutjämningsbidrag.360 Sist föreslog Kungl.
Maj:t att riksdagen dels skulle bifalla lagförslaget, dels ansluta sig till riktlinjerna
för den nya indelningen.361
Som helhet byggde propositionen till mycket stor del på kommitténs förslag.
Stadsrådets motiveringar till förslaget innebar nämligen ett mycket stort antal
instämmanden i kommitténs motiveringar och förslag. De förändringar som ändå
gjordes, bl.a. av lagtexten, hade ingen större praktisk betydelse. Det kan dock
noteras att propositionen uttryckte större tveksamhet till sammanläggningar
mellan landskommuner och städer eller köpingar.
Enligt Gunnar Myrdal, som 1946 var handelsminister, fördes det inga direkta
diskussioner inom regeringen om propositionen, varken vid de mer formella
statsrådsberedningarna eller vid regeringsluncherna. Gunnar Myrdals påstående
framfördes dock först 1982, varför han gjorde reservationen att han inte kunde
erinra sig någon sådan regeringsdiskussion. Myrdal antog därför att frågan bara
handlades inom socialdepartementet under Mossbergs ledning. Han framförde
också tveksamhet om Möller verkligen engagerade sig speciellt mycket i frågan.
Enligt Myrdal kunde detta tolkas som att frågan inte hade något stort politiskt
intresse.362
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Myrdals beskrivning och tolkning tyder på att frågan inte betraktades som
någon stor och principiellt viktig regeringsfråga. En orsak till detta kan ha varit
att kommittén hade varit enig, varför risken för partipolitiska skiljelinjer inte
bedömdes som överhängande. Per Nyström, som under perioden 1945-1950 var
statssekreterare i socialdepartementet, hävdade däremot långt i efterhand, 1989
och 1992/1993, att socialminister Gustav Möller var det statsråd som internt
inom regeringen drev frågan om att genomföra en reform.363

Riksdagsbehandlingen 1946
Motioner
Med anledning av propositionen inlämnades det fyra motioner i riksdagens första
kammare och fem i riksdagens andra kammare. Av dessa var fyra likalydande i
båda kamrarna, varför det egentligen bara handlade om fem motioner.
En motion var skriven av fyra bondeförbundare i första kammaren och 14
ledamöter i andra kammaren. Dessa hade inga invändningar mot de viktigaste
principerna i propositionen. De ville dock tillåta större avvikelser från den
angivna normalstorleken. Framförallt borde minimigränsen på 2000 invånare
tillämpas mindre restriktivt än vad propositionen angav. En del i detta skulle vara
att existerande pastorat skulle tillåtas att bilda nya kommuner med mindre än
2000 invånare. En förutsättning var dock att den berörda befolkningen ville ha en
sådan lösning.364
En annan motion var inlämnad dels i första kammaren av tre högerledamöter,
dels i andra kammaren av tre högermän. I dessa båda motioner ansågs det att den
lägsta gränsen på 2000 invånare hade satts alltför högt. Enligt motionärerna var
det bara de allra minsta kommunerna som borde sammanslås med andra
kommuner. Motionerna utmynnade i två yrkanden, nämligen att minimigränsen
på 2000 invånare inte skulle tillämpas för restriktivt och att ingen kommun
skulle få läggas samman med tvång till större enheter än det pastorat kommunen
tillhörde.365
En tredje motion lades fram i andra kammaren av två folkpartister. Även
denna motion behandlade den undre gränsen för storkommunernas folkmängd.
Motionärerna menade att det fanns många landskommuner med betydligt lägre
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invånarantal än 2000 som skötte sina verksamheter på ett bra sätt. Därför ansågs
gränsen på 2000 invånare vara olycklig och omotiverad. Välskötta mindre
kommuner som motsatte sig sammanläggning borde inte med tvång läggas
samman med annan kommun. Den lokala opinionen borde därför tillmätas stor
respekt vid sammanläggningarna. Motionen avslutades med att synpunkterna
skulle beaktas vid behandlingen av propositionen.366
För det fjärde handlade det dels om en motion i första kammaren, vilken var
skriven av två högerrepresentanter, dels en motion i andra kammaren som var
inlämnad av tre högermän. I motionerna ansågs det att både i kommitténs
betänkande och i propositionen hade det getts en alltför negativ bild av hur den
kommunala verksamheten fungerade i landets mindre kommuner. Mot bakgrund
av detta framförde högerledamöterna framförallt två krav på förändringar i
proposition. För det första skulle minimigränsen för de nya storkommunernas
invånarantal sättas till 1500. För det andra skulle pastoraten läggas till grund för
den nya indelningen. Fanns det särskilda skäl skulle det även kunna göras
undantag från de i motionen angivna riktlinjerna.367
Slutligen fanns det en motion dels i första kammaren av sex ledamöter från
bondeförbundet, dels i andra kammaren av 16 ledamöter från bondeförbundet.
Dessa motionärer menade att den undre gränsen på 2000 invånare inte var
fullständigt underbyggd. I motionen framfördes det krav på ett antal förändringar
av principerna. Dessa var: 1. Indelningen skulle inte få motverka en kommunal
självstyrelse med ett bibehållet lekmannainflytande. 2. Sammanläggningar med
tvång, som resulterade i så stora kommuner att det krävdes tjänstemän, skulle
inte få förekomma. 3. Det skulle inte anges någon minsta folkmängd, utan
indelningen skulle baseras på olika faktorer såsom skatteunderlag, folkmängd,
läge, annan administrativ indelning samt kommunikationer. 4. Stor hänsyn skulle
tas till befolkningens synpunkter.368 Denna motion hade inneburit de största
uppmjukningarna av reformens principer. Den hade sålunda kunnat medföra en
klart mindre långtgående reform än vad som hade föreslagits av kommittén och
regeringen.
Sammantaget kan det konstateras att motionerna främst syftade till två saker,
dels en uppmjukning av reformprinciperna, främst lägre minimifolkmängd, dels
ett mindre tvångsinslag vid genomförandet. Det kan noteras att det främst var
borgerliga ledamöter, i synnerhet bondeförbundare, som hade undertecknat
motionerna. Två socialdemokrater hade emellertid skrivit på en av motionerna.
Däremot hade ingen kommunistisk ledamot deltagit i motionsskrivandet. De
riksdagsmän som hade undertecknat motionerna kom till allra största delen från
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landskommuner i södra och mellersta Sverige.369 De bodde alltså i de områden
som främst skulle beröras av den nya indelningen.

Konstitutionsutskottets utlåtande
Propositionen och de ovannämnda motionerna blev av riksdagen remitterade till
KU. Utskottets utlåtande innehöll inledningsvis en kort bakgrundsbeskrivning.
Utskottet konstaterade sedan att det fanns ett klart behov av en ny kommunal
indelning, varför en reform på området borde genomföras snarast. Förändringen
skulle dock innebära ingrepp i kommunala enheter, vilka hade en lång historia
bakom sig. Åtgärderna ansågs ändå helt nödvändiga för att kunna bevara den
kommunala självstyrelsen.370
I fråga om kommunernas storlek och gränser menade KU att det inte gick att
fastställa några helt schablonmässiga normer för detta. Utskottet anslöt sig till
minimifolkmängden på 2000 invånare och till ett lägsta skatteunderlag på 800010 000 skattekronor. De i vissa motioner framförda kraven på en lägre minimifolkmängd avvisades alltså av KU. Det betonades dock klart att den nedre
gränsen på 2000 invånare inte fick bli undantagslös. KU menade att inte bara ökommuner och kommuner med likartade kommunikationsförhållanden skulle
kunna undantas från denna nedre gräns.
Det kunde även handla om kommuner där en sammanläggning kunde medföra
stora olägenheter. Andra faktorer än folkmängd och skatteunderlag skulle också
vägas in. Sådana faktorer utgjordes av geografiska betingelser, bebyggelseförhållanden, kommunikationer, andra administrativa indelningar, förekomsten av
lämpligt belägen huvudort samt den geografiska inriktningen i ekonomiska och
kulturella sammanhang. Sammanläggningar mellan landskommuner och städer
eller köpingar skulle bara ske i speciella fall.
Enligt KU var det inte möjligt att helt anknyta den nya kommunindelningen
till pastoraten. Däremot hade utskottet ingen erinran mot att i vissa fall följa
indelningen i pastorat vid den nya indelningen. De krav på närmare koppling till
pastoratsindelningen som hade framförts i motionerna avstyrktes av KU.
Vidare ansåg KU att de berörda invånarnas åsikter skulle beaktas i möjligaste
mån. Det var emellertid inte lämpligt att införa någon kommunal vetorätt mot
sammanläggningar. Detta ansågs inte vara förenligt med reformens karaktär av
en allmän reglering av den kommunala indelningen. KU menade också att det
skulle vara möjligt att sköta de flesta nya kommunerna utan tjänstemän. I denna
del anslöt sig KU i huvudsak till de krav som hade framförts i motionerna.371
KU ansåg det befogat att genomföra reformen med en särskild lag och
föreslog vissa ändringar i lagtexten. För det första skulle även landstingens
förvaltningsutskott få yttra sig över länsstyrelsernas preliminära förslag. För det
andra borde lagen tidsbegränsas till och med den 31 december 1951. Reformen
skulle vara genomförd senast vid denna tidpunkt. För det tredje skulle ordet
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indelningsändring vid ekonomisk reglering utbytas mot sammanläggning. KU
ville också att kammarkollegiets lekmannarepresentation skulle utökas med en
representant från varje län. Denne skulle delta i överläggningarna för respektive
län, men inte i kollegiets beslut.372 Utskottet ansåg att skoldistriktsindelningen
borde anpassas till den nya kommunindelningen. När det gällde namnen och
kostnaderna för reformen fanns det inga erinringar mot propositionen.373
KU konstaterade avslutningsvis att de inte hade kunnat bifalla propositionen
utan ändringar, varför de begärde att riksdagen skulle bifalla utskottets förslag
till lagtext och motiveringar.374 Av KU:s 20 ledamöter/tjänstgörande suppleanter
var det 17 som helt ställde sig bakom utskottsutlåtandet. Av dessa tillhörde 11
socialdemokraterna, tre bondeförbundet och tre högerpartiet. Vid behandlingen
var KU:s vice ordförande Jones Erik Andersson (bf) tjänstgörande ordförande.375
Utskottsutlåtandets karaktär av kompromissuppgörelse framhölls av Jones Erik
Andersson och utskottsledamoten Erik Fast (s) i deras respektive memoarböcker.
Även ledamoten Oscar Nolin (h) gav i stort sett samma beskrivning i en
debattartikel några månader efter beslutet.376
Det lämnades två reservationer mot utskottsutlåtandet. Den första var skriven
av Einar Haeggblom (h), med instämmande av John Björck (fp). De ville att
minimigränsen för de nya kommunernas folkmängd skulle sänkas från 2000 till
1500 invånare. Även ännu mindre kommuner skulle i speciella fall kunna tillåtas.
Den andra reservationen var skriven av Yngve Larsson (fp), med instämmande
av John Björck (fp). Denna reservation var närmast av konstitutionell art, den
gällde alltså förhållandet mellan stat och kommun. Larsson och Björck ville att
lagens första paragraf skulle utökas med ytterligare ett stycke. Enligt detta skulle
tvångssammanläggningar bara få göras om de var påkallade av ett betydande
allmänt behov. Ett sådant behov skulle finnas om en lämplig kommunindelning
inte kunde uppnås på annat sätt. Förslaget hade alltså en tydlig koppling till
indelningslagen från 1919.377

Debatt och beslut i första kammaren
Riksdagens första kammare debatterade kommunindelningsfrågan den 12 juni
1946. I debatten deltog totalt 12 ledamöter. Jones Erik Andersson (bf) , Wilhelm
Källman (s), John Gustavson (bf), Karl Johanson (s), Ivar Persson (bf) och Nils
Herlitz (h) anslöt sig till utlåtandet som KU hade lämnat. Ivar Ekströmer (h),
John Björck (fp) och Axel Mannerskantz (h) yrkade bifall till den reservation
som Einar Haeggblom (h) och John Björck (fp) hade lämnat i KU. Vidare yrkade
ovannämnde Björck, Arthur Heiding (bf) och Johan Friggeråker (bf) bifall till
reservationen i KU som var skriven av Yngve Larsson (fp) och John Björck (fp).
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I debatten var det särskilt Andersson, Källman, Johanson och Persson som
förespråkade en ny kommunindelning. Johanson, som tillhörde KU, erkände att
utskottsutlåtandet var en kompromiss. Han och några andra KU-ledamöter hade
egentligen varit av uppfattningen att de nya kommunerna skulle vara ännu större.
Enligt Johanson var utskottets förslag alltför urvattnat. Debatten kom till ganska
stor del att handla om minimigränsen på 2000 invånare. En del av debattörerna
ansåg att denna hade satts för högt. Flera ledamöter framhöll att det var viktigt
att myndigheterna följde skrivningen om minimifolkmängden på 2000 invånare.
En annan företeelse som delvis påverkade debattens innehåll var ledamöternas
olika geografiska hemvist. Det var framförallt ledamöter från mellersta och södra
Sverige som deltog i debatten. Fyra av dem var bosatta i landskommuner som
hade klart under 2000 invånare. Exempel från den egna hemtrakten framfördes
av några ledamöter. Vidare diskuterades tillgången på lämpliga förtroendemän i
mindre kommuner. I denna fråga var meningarna delade. Mannerskantz ansåg att
det i hans hemkommun med 950 invånare fanns 50 personer som kunde klara av
att ha uppdrag som ordförande i kommunalfullmäktige, kommunalnämnd eller
fattigvårdsstyrelse. De mindre kommunernas möjlighet att sköta sina uppgifter
var en annan företeelse som engagerade debattörerna i första kammaren. Flera av
ledamöterna ansåg att kritiken mot småkommunerna var överdriven.
Vidare berördes de båda utskottsreservationernas innehåll ganska utförligt.
Några ledamöter ansåg att Larssons och Björcks reservation riskerade att urgröpa
reformens syfte. Den ansågs även kunna leda till en hel del bedömningsproblem
vid statsmaktens arbete. Andra menade att reservationen inte var så långtgående,
då tvångssammanläggningar ändå skulle få ske om det behövdes för att skapa en
rationell indelning. Haeggbloms och Björcks utskottsreservation ansågs, av vissa
ledamöter, egentligen inte avvika speciellt mycket från utskottsutlåtandet. Under
debatten framkom det att flera ledamöter hade fått skrivelser från mindre kommuner, vilka uttryckte oro inför den nya indelningen.378
Beslutet i första kammaren innebar att kammaren biföll utlåtandet från KU
utan rösträkning. John Björck (fp) begärde votering, men inte rösträkning, till
förmån för sin egen och Yngve Larssons reservation. Samma sak hände med
Haeggbloms och Björcks reservation. Ivar Ekströmer (h) begärde votering, men
inte någon rösträkning. Det blev därför inga röstsiffror i första kammaren.379
Utskottsutlåtandet bör alltså ha haft ett starkt stöd i första kammaren.
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Debatt och beslut i andra kammaren
Även riksdagens andra kammare debatterade kommunindelningsfrågan den 12
juni 1946. I denna debatt deltog 16 ledamöter. För den socialdemokratiska
regeringen talade socialminister Gustav Möller (ledamot av första kammaren).
Erik Fast (s), Oscar Nolin (h), Harald Hallén (s), Edvard Thorell (h), Elof
Hällgren (s), Gustav Nilsson (h), James Dickson (h) och Gunnar Falla (h) yrkade
bifall till KU:s utlåtande i ärendet. Einar Haeggblom (h), Per Jonsson (h), Alarik
Hagård (h) och Ragnar Sveningsson (h) yrkade bifall till den reservation som
hade inlämnats av Haeggblom och Björck i KU. Yngve Larsson (fp), Manne
Ståhl (fp), Hjalmar Svensson (bf) och Axel Rubbestad (bf) anslöt sig till
reservationen i KU som var undertecknad av Larsson och Björck. Statsrådet
Möller ansåg att utskottsutlåtandet var bra. Möller meddelade att det ansvariga
statsrådet, Mossberg, var förhindrad att delta i debatten.380
I debatten fick Einar Haeggblom och Yngve Larssons möjlighet att utförligt
kommentera sina respektive KU-reservationer. Haeggbloms främsta motiv till att
sänka minimigränsen till 1500 invånare var att det i hans hemtrakt i Kalmar län
fanns många landskommuner som hade ett invånarantal på mellan 1500 och
2000. En lägre gräns skulle även underlätta för länsstyrelserna. Från början hade
inte Haeggblom velat ha någon minimigräns alls. Han var även tacksam för de
uppmjukningar som KU hade gjort i relation till propositionen.381
Yngve Larsson menade att han i huvudsak anslöt sig till de riktlinjer som hade
föreslagits av kommittén och i propositionen. Reservationen hade främst två
utgångspunkter, vilka båda hade koppling till 1919 års indelningslag. För det
första ansåg Larsson att det var inkonsekvent att den tillfälliga lagen skulle gälla
vid sammanläggningar, medan den gamla lagen från 1919 skulle tillämpas vid
andra indelningsändringar som delningar. För det andra borde kommunerna, med
hänvisning till den kommunala självstyrelsen, ha ett starkare rättsskydd mot
tvångssammanläggningar. Detta skulle vara i enlighet med 1919 års lag. Det
skulle krävas ett ”betydande allmänt behov” för tvångssammanläggningar. Ett
sådant behov kunde vara att skapa en rationell indelning.382
Socialdemokraternas främste talesman i debatten var Erik Fast. Han hade
ingått i kommittén och var även ledamot i KU. Fast menade att det fanns ett stort
behov av att förändra den kommunala indelningen. Vidare ansåg han att KU
hade gjort klara uppmjukningar av reformprinciperna. Alla som överhuvudtaget
ville ha en ny indelning borde kunna ställa sig bakom utskottsutlåtandet. Fast
kritiserade även Larssons och Björcks reservation i KU. Den skulle kunna leda
till stora tolkningsproblem vid nyindelningen. Reformens syfte kunde också
delvis gå förlorat. Samma förhållande gällde med Haeggbloms reservation.383
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Bondeförbundets talan i debatten fördes främst av Hjalmar Svensson. Han
ville att kommunernas självbestämmanderätt skulle värnas, varför han ansåg att
Larssons och Björcks reservation var lämplig. I övrigt var Svensson relativt
försiktig i debatten. Han ansåg dock att de mindre kommunernas förmåga att
sköta sina uppgifter var bättre än vad som kommittén hade funnit. Samma
förhållande gällde för tillgången på lämpliga förtroendemän i små kommuner.384
Det skall noteras att ingen kommunistisk ledamot deltog i debatten.
Rent allmänt fanns det klara likheter med debatten i första kammaren. Ett
viktigt tvisteämne var då de nya kommunernas minimifolkmängd samt hur
restriktivt en sådan gräns skulle tillämpas. Ett skäl till att genomföra reformen
sades vara att detta skulle bevara den kommunala självstyrelsen. Det hänvisades
till att det redan vid 1862 års kommunreform ansågs att många socknar var för
små för att klara de kommunala uppgifterna. Den snabba samhällsutvecklingen
sedan dess hade ytterligare förstärkt detta faktum. Det betonades också att en
förändrad kommunal indelning var en ömtålig fråga, vilken skulle kunna riva
upp gamla invanda traditioner på det lokala planet. Vissa talare konstaterade att
kommunernas motstånd mot reformen var förhållandevis stort. Det ansågs dock
finnas klara regionala skillnader i detta avseende. Motståndet antogs vara störst i
landets mellersta och södra delar.385 Detta var inte helt förvånande eftersom det
främst var dessa landsdelar som skulle beröras av den nya indelningen.
Axel Rubbestad (bf) sade sig ha haft funderingar på att yrka avslag på hela
reformen. Enligt hans uppfattning borde en förändring av kommunindelningen
ha skjutits upp många år. Rubbestad trodde att landsbygdsbefolkningen i flertalet
fall motsatte sig en förändrad kommunal indelning.386
I andra kammaren blev det två rösträkningar vid det formella beslutet, dels
mellan utskottsutlåtandet och Yngve Larssons och John Björcks reservation, dels
mellan utskottsutlåtandet och Einar Haeggbloms och John Björcks reservation. I
det första fallet röstade 138 ledamöter på utskottsutlåtandet, medan 45 röstade på
reservationen från Larsson-Björck. Vidare avstod 10 ledamöter från att rösta.
Vid den andra rösträkningen lämnades 136 röster för utskottsutlåtandet, medan
36 ledamöter röstade på reservationen som var skriven av Haeggblom och
Björck. Vid detta tillfälle var det 17 ledamöter som avstod från att rösta. Andra
kammaren hade alltså med bred marginal bifallit utlåtandet från KU.387
Rösterna fördelades partivis enligt följande.
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Tabell 10. Rösträkning 1: (Utskottet mot Larsson – Björck)
Parti
Utskott Reservation Avstår
Frånvarande Summa
S
98
1
3
13
115
K
12
0
0
3
15
Bf
3
25
1
6
35
Fp
3
16
1
6
26
H
22
3
5
9
39
Summa 138
45
10
37
230
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f och Norberg, Tjerneld
och Asker, band 1-5, 1985-1992.
Utskottsutlåtandet fick främst stöd från socialdemokraterna, kommunisterna och
högern. Av de närvarande socialdemokraterna var det bara fyra procent som
röstade på reservationen eller avstod från att rösta. För kommunisterna och
högern uppgick siffran till noll respektive 27 procent. Reservationen stöddes av
nästan alla bondeförbundare och folkpartister. Av de bondeförbundsledamöter
som var närvarande vid omröstningen var det så många som 90 procent som
röstade på reservationen eller avstod från att rösta, medan motsvarande siffra för
folkpartiets ledamöter uppgick till 85 procent.388 Det kan alltså konstateras att de
partipolitiska skiljelinjerna var tydliga vid denna rösträkning, ett faktum som inte
är känt i den tidigare forskningen.

Tabell 11. Rösträkning 2: (Utskottet mot Haeggblom – Björck)
Parti
Utskott Reservation Avstår
Frånvarande Summa
S
96
0
3
16
115
K
12
0
0
3
15
Bf
5
19
5
6
35
Fp
10
7
4
5
26
H
13
10
5
11
39
Summa 136
36
17
41
230
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f och Norberg, Tjerneld
och Asker, band 1-5, 1985-1992.
Det var alltså ledamöterna från socialdemokraterna, kommunisterna samt delar
av högerns och folkpartiets ledamöter som röstade på utskottets förslag. Av de
socialdemokrater som deltog i omröstningen var det endast tre procent som
röstade på reservationen eller som avstod från att rösta. Motsvarande siffra för
kommunisterna uppgick till noll procent. I fråga om högern och folkpartiet var
det 54 respektive 52 procent av de närvarande ledamöterna som röstade på
–––––––––
388

Siffrorna kan även uttryckas i kvotform (”motståndskvot”), där antalet ledamöter som röstade på
reservationen eller avstod från att rösta divideras med antalet ledamöter som röstade på utskottsutlåtandet. Denna kvot uppgick till följande värden för de fem partierna: s 0.04, k 0.00, bf
8.67, fp 5.67 och h 0.36. Den totala kvoten var 0.40.

116

reservationen eller som avstod från att rösta. Reservationen stöddes däremot
främst av bondeförbundarna samt av vissa höger- och folkpartiledamöter. Av de
bondeförbundare som var med vid rösträkningen var det hela 83 procent som
röstade på reservationen eller som valde att avstå från att rösta.389 Även vid detta
tillfälle fanns det sålunda klara skillnader mellan de olika partierna.
Rösterna fördelades valkretsvis enligt följande:

Tabell 12. Rösträkning 1 (Utskottet mot Larsson – Björck)
Valkrets
Utskott Reservation Avstår Frånvarande
Stockholms stad
7
2
1
12
Stockholms län
8
1
1
1
Uppsala
3
1
0
1
Södermanland
4
1
0
2
Östergötland
9
2
0
0
Jönköping
4
4
1
0
Kronoberg
3
1
0
1
Kalmar
6
2
0
0
Gotland
1
1
0
1
Blekinge
4
1
0
0
Kristianstad
5
3
0
1
Fyrstadskretsen
8
0
0
2
Malmöhus
5
1
2
1
Halland
3
2
0
0
Göteborgs stad
9
1
0
0
Göteborg o Bohus 2
2
0
3
Älvsborg Norra
4
2
0
0
Älvsborg Södra
2
1
2
0
Skaraborg
2
5
1
1
Värmland
6
4
0
0
Örebro
6
2
0
0
Västmanland
3
0
0
3
Kopparberg
5
3
0
1
Gävleborg
8
1
0
1
Västernorrland
8
1
1
0
Jämtland
3
1
1
0
Västerbotten
3
0
0
5
Norrbotten
7
0
0
1
Summa
138
45
10
37
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f.

Summa
22
11
5
7
11
9
5
8
3
5
9
10
9
5
10
7
6
5
9
10
8
6
9
10
10
5
8
8
230

Larssons och Björcks reservation hade starkast stöd i valkretsar som låg i södra
och mellersta delarna av landet. Detta gällde framförallt ledamöter från de västra
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delarna av dessa områden. De valkretsar som uppvisade störst andel ledamöter
som röstade på reservationen eller som avstod från att rösta var Jönköping,
Gotland, Göteborg och Bohus, Södra Älvsborg och Skaraborg. Samma valkretsar
uppvisade högst värden för den så kallade ”motståndskvoten”. Däremot var det
stor uppslutning bakom utskottet från dels storstadsområdena, dels från landets
nordliga delar. I valkretsarna Fyrstadskretsen, Västmanland, Västerbotten och
Norrbotten röstade alla ledamöter på utskottsutlåtandet. Det fanns alltså ganska
tydliga geografiska skillnader vid ställningstagandet till reformprinciperna.390

Tabell 13. Rösträkning 2 (Utskottet mot Haeggblom – Björck)
Valkrets
Utskott Reservation Avstår Frånvarande
Stockholms stad
6
0
2
14
Stockholms län
9
1
0
1
Uppsala
5
0
0
0
Södermanland
3
0
2
2
Östergötland
8
2
0
1
Jönköping
5
2
2
0
Kronoberg
3
1
0
1
Kalmar
2
4
0
2
Gotland
1
1
0
1
Blekinge
4
1
0
0
Kristianstad
4
2
2
1
Fyrstadskretsen
8
1
0
1
Malmöhus
5
1
2
1
Halland
3
2
0
0
Göteborgs stad
10
0
0
0
Göteborg o Bohus 2
2
0
3
Älvsborg Norra
3
2
1
0
Älvsborg Södra
2
3
0
0
Skaraborg
2
5
1
1
Värmland
6
4
0
0
Örebro
5
2
1
0
Västmanland
3
0
0
3
Kopparberg
5
0
2
2
Gävleborg
8
0
0
2
Västernorrland
9
0
1
0
Jämtland
4
0
1
0
Västerbotten
3
0
0
5
Norrbotten
8
0
0
0
Summa
136
36
17
41
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f.

Summa
22
11
5
7
11
9
5
8
3
5
9
10
9
5
10
7
6
5
9
10
8
6
9
10
10
5
8
8
230

–––––––––
390

En karta över valkretsarna och deras nivå på motståndskvoten redovisas i bilaga 2:1 på s 297f.

118

Även här fick utskottsutlåtandet det starkaste stödet från storstadsområdena och
Norrland, alltså områden som inte skulle beröras av reformen i någon större
utsträckning. I valkretsarna Uppsala, Göteborgs stad, Västmanland, Gävleborg,
Västerbotten och Norrbotten röstade alla närvarande ledamöter på utlåtandet.
Andra valkretsar med låg ”motståndskvot” var Stockholms län, Fyrstadskretsen
och Västernorrland. Stödet för reservationen var störst i de mellersta och södra
delarna av Sverige. Valkretsar med hög ”motståndskvot” var Kalmar, Gotland,
Kristianstad, Göteborg och Bohus, Norra och Södra Älvsborg och Skaraborg.391
Utifrån ledamöternas hemkommuner fördelade sig rösterna enligt följande:

Tabell 14. Rösträkning 1: (Utskottet mot Larsson – Björck)
Kommuntyp
Utskott Reservation Avstår Frånvarande
Summa
Städer
68
11
4
22
105
Köpingar
7
1
0
0
8
Lands.k. 0-1999 20
22
2
5
49
Lands.k 200043
11
4
10
68
Summa
138
45
10
37
230
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f, Norberg, Tjerneld och
Asker, band 1-5, 1985-1992 och Årsbok för Sveriges kommuner 1946.
Utlåtandet fick starkast stöd från ledamöter som bodde i städer och köpingar. Av
de närvarande ledamöter som var bosatta i städer var det bara 18 procent som
röstade på reservationen eller som avstod från att rösta, medan motsvarande
siffra för köpingarna uppgick till 13 procent. Av de närvarande ledamöterna från
landskommuner med fler än 2000 invånare var det 26 procent som röstade på
reservationen eller som avstod från att rösta. Reservationen hade starkast stöd
bland de ledamöter som bodde i de mindre landskommunerna. Av de närvarande
ledamöter som bodde i landskommuner med under 2000 invånare var det 55
procent som stödde reservationen eller som avstod från att rösta. Detta är
intressant, då det var dessa kommuner som främst skulle beröras av reformen.

Tabell 15. Rösträkning 2: (Utskottet mot Haeggblom – Björck)
Kommuntyp
Utskott Reservation Avstår Frånvarande
Summa
Städer
68
8
4
25
105
Köpingar
7
0
1
0
8
Lands.k. 0-1999 23
17
3
6
49
Lands.k 200038
11
9
10
68
Summa
136
36
17
41
230
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f, Norberg, Tjerneld och
Asker, band 1-5, 1985-1992 och Årsbok för Sveriges kommuner 1946.
–––––––––
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Ledamöter från städer, köpingar och större landskommuner gav till största delen
sitt stöd till utskottsutlåtandet. Av de närvarande ledamöter som var bosatta i
städer var det 15 procent som stödde reservationen eller som avstod från att
rösta. Motsvarande siffra för köpingarna respektive de större landskommunerna
var 13 procent respektive 34 procent. Även i detta fall var det ledamöter från de
mindre landskommunerna som i störst utsträckning röstade på Haeggbloms och
Björcks reservation. Av de närvarande ledamöterna i denna grupp var det 47
procent som valde att stödja reservationen eller som avstod från att rösta. Det
fanns alltså uppenbara skillnader mellan olika typer av kommuner.
Med avseende på ledamöternas eventuella kommunalpolitiska erfarenhet
fördelades rösterna enligt följande:

Tabell 16. Rösträkning 1: (Utskottet mot Larsson – Björck)
Kommunal
erfarenhet
Utskott Reservation Avstår Frånvarande
Summa
Ja
127
42
9
31
209
Nej
11
3
1
6
21
Summa
138
45
10
37
230
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f och Norberg, Tjerneld
och Asker, band 1-5, 1985-1992.
Det fanns sålunda inte någon skillnad mellan de ledamöter som hade erfarenhet
av kommunalpolitiskt arbete och de som var i avsaknad av detta. Ledamöter utan
erfarenhet av kommunala uppdrag vara bara aningen mer benägna att rösta på
utskottsförslaget än vad som var fallet med de som varit kommunalpolitiker. Det
som också bör noteras var att 91 procent av ledamöterna i andra kammaren hade
erfarenhet av politiskt arbete på kommunal nivå. Detta gjorde att utrymmet för
variationer mellan ledamöter med och utan kommunal erfarenhet blev litet.

Tabell 17. Rösträkning 2: (Utskottet mot Haeggblom – Björck)
Kommunal
erfarenhet
Utskott Reservation Avstår
Ja
125
34
15
Nej
11
2
2
Summa
136
36
17
Källa: Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK
Tjerneld och Asker, band 1-5, 1985-1992.

Frånvarande
Summa
35
209
6
21
41
230
1946 nr 24 s 80f och Norberg,

Inte heller vid denna rösträkning fanns det några större skillnader mellan de som
hade varit kommunalpolitiker och de som saknade sådan erfarenhet.
Utifrån ledamöternas kön fördelade sig röstsiffrorna enligt nedan:
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Tabell 18. Rösträkning 1: (Utskottet mot Larsson – Björck)
Kön
Utskott Reservation Avstår Frånvarande
Summa
Män
125
45
9
33
212
Kvinnor 13
0
1
4
18
Summa 138
45
10
37
230
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f och Norberg, Tjerneld
och Asker, band 1-5, 1985-1992.
Kvinnornas uppslutning bakom utskottsutlåtandet var alltså mycket stor. Det var
sålunda endast manliga ledamöter i andra kammaren som röstade på Larssons
och Björcks reservation. Av de närvarande kvinnorna var det endast en (sju
procent) som röstade på reservationen eller som avstod från att rösta. För
männen uppgick denna siffra till 30 procent. Det skall då noteras att 15 av de 18
kvinnorna i andra kammaren tillhörde socialdemokraterna och kommunisterna.
Dessa båda partier uppvisade som tidigare har nämnts ett mycket starkt stöd för
utskottsutlåtandet.

Tabell 19. Rösträkning 2: (Utskottet mot Haeggblom – Björck)
Kön
Utskott Reservation Avstår Frånvarande
Summa
Män
124
36
16
36
212
Kvinnor 12
0
1
5
18
Summa 136
36
17
41
230
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f och Norberg, Tjerneld
och Asker, band 1-5, 1985-1992.
De kvinnliga ledamöternas stöd för utskottsutlåtandet var stort. Av de närvarande
kvinnorna var det bara en (åtta procent) som röstade på reservationen eller som
avstod från att rösta. Bland de närvarande männen uppgick siffran till 30 procent.

Riksdagsskrivelse
De båda kamrarnas beslut delgavs Kungl. Maj:t genom en av KU upprättad
riksdagsskrivelse. Skrivelsen godkändes av både första och andra kammaren den
14 juni 1946. Kungl. Maj:t publicerade lagen i Svensk författningssamling (SFS)
den 21 juni 1946.392 Därefter kunde alltså Kungl. Maj:t inleda processen med det
lokala indelningsarbetet. I denna skulle länsstyrelserna spela en viktig roll.

–––––––––
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Riksdagsskrivelse 1946 nr 340, protokoll FK 1946 nr 23 s 147, protokoll AK 1946 nr 25 s 3 och
SFS 1946:315.
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Interpellationsdebatt om tolkningen av
principbeslutet 1946
Den 12 november 1946 lämnade ledamoten av riksdagens andra kammare, Oscar
Werner (bf), en interpellation till statsminister Tage Erlander. Interpellationen
tog upp innebörden av det principbeslut om storkommunreformen som hade
fattats i riksdagen i juni 1946. Werner berörde främst de ändringar som gjordes
vid behandlingen i KU i relation till propositionen. Interpellationen riktade
framförallt in sig på huruvida landskommuner med 1500-2000 invånare och ett
skatteunderlag på över 10 000 skattekronor kunde få kvarstå som självständiga
kommuner. Avslutningsvis ställdes följande tre frågor:
1 ) Anser Ers Excellens, att kommuner av den storlek och bärkraft varom
här är fråga böra bibehållas såsom självständiga kommunala förvaltningsenheter, därest de förhållanden riksdagen angivet äro för handen, oaktat
deras invånarantal understiger 2000? 2) Om så skulle vara förhållandet,
ämnar då regeringen i närmare överensstämmelse med riksdagens uttalande lämna länsstyrelserna mera utförliga och klarläggande direktiv för
bedrivande av det fortsatta arbetet? 3) Om Ers Excellens icke skulle finna
att riksdagsbeslutet medger den vidare tolkning som här ovan förutsättes,
kan det då förväntas att regeringen ämnar vidtaga någon åtgärd i syfte att i
påtalade fall giva författningen, särskilt beträffande befolkningsregeln, ett
smidigare och praktiskt mera tillämpligt innehåll?393
Interpellationen besvarades i andra kammaren först den 19 december år 1946.
Statsministern hade förhinder, varför statsrådet Eije Mossberg läste upp svaret. I
svaret angavs riktpunkten för den nya kommunindelningen vara att kommunerna
i regel skulle ha minst 3000 invånare. Minimigränsen på 2000 invånare skulle
inte vara något riktvärde. Vidare berördes undantagen från minimifolkmängden.
Svaret på den första frågan var att möjligheterna till undantag från den lägsta
folkmängden självklart gällde. Mot bakgrund av detta ville inte statsministern
göra några fler generella uttalanden i denna fråga. Om den andra frågan sades det
att länsstyrelserna redan hade fått klara direktiv, varför det inte fanns något
ytterligare behov av detta. Även den tredje frågan besvarades med ett nej.394
I den följande interpellationsdebatten deltog utöver Oscar Werner och
Mossberg sex riksdagsledamöter. Fyra av dem representerade Värmlands län,
vilket medförde att debatten delvis kom att handla om reformens genomförande
där, bl.a. vilka landskommuner som eventuellt skulle lämnas utanför reformen
trots att de inte hade 2000 invånare. I debatten fick Werner visst stöd av Harald
Hallén (s) och Manne Ståhl (fp). Den som däremot klarast ställde sig bakom en
mer strikt tolkning av riksdagsbeslutet var Erik Fast (s), som också framförde en

–––––––––
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Protokoll AK 1946 nr 36 s 8ff.
Protokoll AK 1946 nr 43 s 1ff.
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viss förvåning över Halléns ställningstagande. Hallén var då ordförande i KU,
varför hans synpunkter inte var ointressanta.395

Kompletterande riksdagsbehandling
1948-1949
I januari år 1948 inlämnade andrakammarledamoten Gunnar Larsson (bf) från
Skaraborgs län en interpellation om indelningsfrågan till inrikesminister Eije
Mossberg. Larsson undrade om Mossberg var beredd att uppskjuta reformens
genomförande från den 1 januari 1950 till den 1 januari 1951. Ett motiv för detta
skulle, enligt Larsson, vara att undvika ett dyrbart extra kommunalval år 1949.
Även bristen på utbildade kommunaltjänstemän kunde vara ett skäl för att skjuta
upp reformen.396
Eije Mossberg besvarade interpellationen först den 25 maj 1948. Statsrådet
menade att det hade varit högst önskvärt att reformen skulle träda i kraft den 1
januari 1950. Av rent praktiska skäl skulle detta inte vara möjligt. Detta berodde
framförallt på att handläggningstiderna inom länsstyrelserna hade blivit längre än
väntat. Det var troligt att kammarkollegiets beredning av ärendena skulle ta
avsevärd tid. Kollegiet räknade med att de sista länen skulle vara klara att
överlämna till Kungl. Maj:t först kring årsskiftet 1949/1950. De sista besluten
kunde därför tidigast fattas av Kungl. Maj:t i april månad 1950. Utifrån detta
skulle det bli för tätt mellan formellt indelningsbeslut, kommunalval i september
1950 och sammanläggningarnas ikraftträdande 1951. Därför ansåg Mossberg att
reformen skulle träda i kraft den 1 januari 1952. Larsson var nöjd med svaret om
en längre övergångsperiod inför den nya indelningens ikraftträdande.397
I april 1949 lämnade Kungl. Maj:t en proposition med två lagförslag, dels
med bestämmelser om indelningsreformens ikraftträdande, dels om en ändrad
lydelse av lagen om ny indelning av riket i borgerliga kommuner, vilken hade
antagits av riksdagen år 1946. Enligt det förstnämnda lagförslaget skulle den nya
indelningen träda i kraft den 1 januari 1952. Val till de nya storkommunernas
fullmäktigeförsamlingar skulle hållas vid det ordinarie valet till kommuner och
landsting i september 1950. Dessa organ skulle börja sitt arbete den 1 januari
1951 för att förbereda de nya enheternas verksamhet. I de gamla kommunerna
skulle de ledamöter som hade valts år 1946 även tjänstgöra under år 1951.
Lagen skulle vara tillämplig vid sammanläggningar mellan landskommuner
och städer eller köpingar. De nya storkommunerna skulle kunna välja nämnder
och styrelser under 1951. Lagen skulle även reglera storkommunernas beslut om
valdistriktsindelning och förändringar av skoldistrikt och fattigvårdssamhällen.
–––––––––
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Protokoll AK 1946 nr 43 s 1-16 och Norberg, Tjerneld och Asker, band 4, 1990. De sex
ledamöter som däröver deltog i debatten var: Harald Hallén (s), Gunnar Falla (h), Erik Fast (s),
August Spångberg (s), Manne Ståhl (fp) och Per Svensson (bf).
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Protokoll AK 1948 nr 1 s 26f.
397
Protokoll AK 1948 nr 21 s 15-20. I debatten deltog även Alarik Hagård (h) och Gunnar Falla (h).
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Finansieringen av storkommunernas verksamhet under år 1951 skulle ske genom
att kommunerna betalade i relation till skatteunderlaget.398
Ändringen av 1946 års lag var begränsad. Paragrafen om ekonomisk reglering
utvidgades så att den även gällde sammanläggningar mellan landskommuner och
städer eller köpingar. 1946 års lag avsåg bara nybildning av kommuner.399 I fråga
om ikraftträdandet hänvisade propositionen delvis till interpellationssvaret från
1948. Det angavs att indelningsbesluten för Gotlands och Blekinge län redan
hade fattats av Kungl. Maj:t. Dessa skulle träda i kraft den 1 januari 1952.
Huvuddelen av propositionen grundades på en departementspromemoria, vilken
hade varit föremål för remissbehandling.400 Propositionen innehöll också dels en
redogörelse över reformens innebörd, dels en beskrivning av olika bestämmelser
på området, inte minst indelningslagen från 1919. Den beskrev bl.a. begreppen
nybildad kommun, vidgad kommun och äldre kommun. Dessutom behandlades
saker som hade anknytning till kommunalvalet år 1950.401 Därefter innehöll
propositionen ingående kommentarer till varje paragraf. Lagen skulle gälla till
och med den 31 december 1951.402 Kommentarerna till ändringen av 1946 års
lag, vilken anknöt till det ovannämnda lagförslaget, var kortfattade.403
Två riksdagsmotioner inlämnades med anledning av propositionen och var
likalydande i respektive kammare. Motionerna var skrivna av fem högermän. I
motionerna framfördes för det första ett yrkande om att länsstyrelsen efter
hörande av kommunerna skulle fastställa antalet fullmäktigeledamöter i de nya
kommunerna. Därför skulle ingen gemensam kommunalstämma behöva hållas
för att bestämma antalet fullmäktigeledamöter. För det andra yrkade de att
nyindelningslagen från år 1946 skulle gälla till och med den 31 december 1952.
Detta motiverades med att den ekonomiska regleringen kunde bli tidsödande.404
Propositionen och motionerna bereddes av KU, som i sitt utlåtande föreslog
ett antal förändringar i propositionens förslag till lagtext. Dessa var främst av
redaktionell art. Det handlade om olika typer av ytterligare förtydliganden av
ganska komplicerade lagtexter. I denna del avslogs högermotionerna. I fråga om
ändringen av 1946 års lag tillmötesgick KU i huvudsak högermännens motioner.
Den ändrade paragrafen om ekonomisk reglering skulle gälla till och med den 31
december 1952. Utskottsutlåtandet var enhälligt.405 Både första och andra
kammaren biföll utlåtandet utan debatt den 18 maj 1949.406
–––––––––
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Proposition 1949:191 s 1-7.
Proposition 1949:191 s 2 och 8.
400
PM med förslag angående vissa i samband med kommunindelningsreformens ikraftträdande
erforderliga lagstiftningsåtgärder upprättad inom inrikesdepartementet, bilaga till proposition
1949:191.
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Proposition 1949:191 s 9-17.
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Proposition 1949:191 s 25-46.
403
Proposition 1949:191 s 46ff.
404
Motion FK 1949 nr 299 och motion AK 1949 nr 382. Motionen i FK var skriven av: Carl
Eskilsson, Johan Bernhard Johansson och Ragnar Aaby-Ericsson. Motionen i AK var skriven av
Emanuel Birke och Eric Nilsson.
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Utlåtande KU 1949 nr 25 s 1-19.
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Protokoll FK 1949 nr 18 s 18 och protokoll AK 1949 nr 18 s 79f.
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Kommunal upplysningsverksamhet
Under 1946-1947 arbetade en statlig utredning med frågan om en kommunal
upplysningsverksamhet. Med detta avsågs framförallt en utbildningsverksamhet.
Arbetet var slutfört i december månad 1947. I utredningen ingick bl.a. direktören
i landskommunernas förbund Sixten Larsson och riksdagsledamoten Adolf
Wallentheim (s). Utredningen var också delvis ett resultat av en motion som
Wallentheim hade lämnat in tillsammans med en annan socialdemokratisk
riksdagsledamot 1945. Ett motiv till behovet av en utredning var den så kallade
kommunala eftersläpningen. Med detta menades att kommunerna inte levde upp
till de intentioner som statsmakten hade satt upp. Utredningen tillsattes den 28
juni 1946, d.v.s. endast ungefär två veckor efter det att riksdagen hade fattat
principbeslutet om storkommunreformens genomförande. Vid tillsättningen av
utredningen hänvisades det också till detta beslut. Det ansvariga statsrådet ansåg
att upplysningsverksamheten inte borde igångsättas på allvar förrän den nya
kommunala indelningen var i stort sett klar på det lokala planet.407
Utredningen innehöll ett kapitel som tog upp upplysningsverksamhet som var
föranledd av storkommunreformen. En viktig utgångspunkt var relationen mellan
förtroendevalda och tjänstemän. Sammanläggningarna skulle nämligen innebära
att betydligt fler landskommuner skulle införa centraliserad medelsförvaltning.
Vid införandet av denna organisation var det vanligt att det samtidigt anställdes
kommunala tjänstemän. Kommittén ansåg då att det kunde bli aktuellt att ha
kommunalkamrer i cirka 600 stor-/landskommuner.
Reformen skulle medföra ett kraftigt ökat rekryteringsbehov av personer som
hade utbildning från socialinstitut eller motsvarande kompetens. Det påpekades
även att många landskommuner som hade infört centraliserad medelsförvaltning
istället hade anställt politiker, ofta med erfarenhet av tyngre ordförandeuppdrag,
som tjänstemän. Det hade även förekommit att personer med lägre administrativ/
ekonomisk utbildning hade fått tjänster.408
Kommittén var av den uppfattningen att de nya storkommunerna inte skulle
tillsätta kommunalpolitiker som tjänstemän i speciellt stor utsträckning. Detta
berodde på att de förtroendevalda i regel inte hade tillräcklig kompetens att klara
av de allt mer kvalificerade arbetsuppgifterna. I den mån detta ändå skedde var
det viktigt att sådana personer hade fått viss relevant utbildning.
De kontakter som hade tagits med socialinstituten gav indikationer på att det
troligen skulle vara möjligt att utbilda så många personer att det skulle vara
tillräckligt för att besätta de nya tjänster som skulle tillkomma genom reformen.
Detta förutsatte emellertid att det fanns tillräckligt många kompetenta sökande.
Ansökningarna under 1947 ingav farhågor om att det kunde bli svårt att fylla alla
platser. En bidragande orsak till det bristande intresset för utbildningen var
antagligen uttalanden om att reformen inte skulle medföra ett så stort utökat
behov av personer med administrativ kompetens. Med hänvisning till detta
–––––––––
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SOU 1947:76 s 5-10. De andra ledamöterna i kommittén var Arne Andersson och Gunnar
Heckscher (h).
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SOU 1947:76 s 118ff.
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menade kommittén att socialinstituten borde marknadsföra sina utbildningar på
ett bättre sätt.409
Uppgifterna från socialinstituten gjorde att det fanns en klar risk för att det
inte skulle finnas tillräckligt med utbildade personer när reformen genomfördes.
Utifrån detta var det viktigt att förtroendemännen kunde sköta den kommunala
förvaltningen utan någon hjälp av kvalificerade tjänstemän. Den kommunala
upplysningsverksamheten borde därför särskilt utformas med tanke på denna
situation. Enligt direktiven för kommittén borde upplysningsverksamheten syfta
till att nedbringa behovet av tjänstemän. I de större kommuner som måste ha
tjänstemän skulle upplysningsverksamheten inriktas på att lekmannainflytandet
kunde upprätthållas även i fortsättningen. Förtroendemännen skulle sålunda
utbildas för att inte bli alltför beroende av tjänstemännen.410
De kurser som skulle ordnas hade erfarna kommunalpolitiker som målgrupp.
Det fanns två komplikationer med kurserna, dels att de förtroendevalda med
tanke på sina uppdrag inte kunde vara borta från kommunen under någon längre
tid, dels att vissa av personerna med hänvisning till relativt hög ålder och/eller
privatekonomiska svårigheter skulle vara ovilliga att gå en utbildning på annan
ort. För att komma runt dessa svårigheter borde därför utbildningen ske genom
korrespondenskurser som kompletterades med kortare muntliga kurser. Trots en
sådan uppläggning var det inte alls uteslutet att det kunde bli vissa svårigheter att
rekrytera deltagare till kurserna. Det påpekades att det inte var lämpligt att
utbilda personer som inte hade många år kvar som förtroendevalda. Vidare
betonades att kurserna vände sig till förtroendevalda och inte skulle vara någon
yrkesutbildning. Det var tänkbart att länsavdelningarna i landskommunernas
förbund kunde få samordningsuppgifter. Det skulle även vara lämpligt att det
skedde en samordning med den upplysningsverksamhet som bedrevs oberoende
av storkommunerna. Under 1948/1949 borde 10-15 kurser med 40-50 deltagare
anordnas och under de två följande budgetåren var det önskvärt att det kunde
anordnas dubbelt så många kurser. Under budgetåret 1948/1949 skulle 15
kursveckor med 40-50 deltagare medföra kostnader på cirka 93 000 kronor.411
Om inte de mindre kommunernas förtroendevalda skulle visa något större
intresse för kursverksamheten fanns det risk för att de nya storkommunerna ur
administrativ synvinkel inledningsvis inte skulle fungera på ett helt effektivt sätt.
Vidare ansågs det att det inte alltid var nödvändigt att anställa tjänstemän när
centraliserad medelsförvaltning infördes. Denna praxis borde därför upphöra. En
försvårande omständighet med att förtroendevalda även i fortsättningen skulle
utföra administrativa uppgifter var kommunallagens arvodesbestämmelser. Mot
bakgrund av detta fanns det ett behov av att ändra bestämmelserna. Detta var en
uppgift för kommunallagskommittén som hade tillsatts 1946.
Vid sidan av kursverksamheten ansågs det även finnas ett behov av ytterligare
personlig handledning. Den befintliga personliga handledningen gavs främst av
olika statliga befattningshavare som fattigvårds- och barnavårdskonsulenter och
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folkskoleinspektörer. Därutöver hade landskommunernas förbund konsulenter
anställda. Under åren närmast efter reformens verkställande borde de statliga
tjänstemännen ägna en stor del av sin tid åt de nya kommunerna. Kontakterna
med de nya storkommunerna skulle därför i större utsträckning få karaktären av
rådgivning än den tillsynsverksamhet som annars var bruklig.
Landskommunernas förbund hade redan fattat beslut om att utvidga sin
konsulentverksamhet, bl.a. med hänvisning till reformen. Konsulenterna skulle
spela en viktig roll i kommuner som saknade tjänstemän eller där tjänstemännen
saknade relevant utbildning.412
På grundval av kommitténs förslag lämnade Kungl. Maj:t en proposition i
ärendet i mars 1948. Det skall särskilt betonas att propositionen avvek tämligen
lite från kommitténs förslag och motiveringar. Remissinstanserna, statliga organ
och kommuner, hade i regel en positiv inställning till förslagen. I propositionen
föreslogs det att det skulle inrättas en nämnd för upplysningsverksamheten. Den
totala kostnaden för budgetåret 1948/1949 beräknades till 210 000 kronor.413 Vid
behandlingen av propositionen i riksdagens statsutskott gjordes en förändring
Det handlade om en prutning av anslaget för budgetåret 1948/1949 med 30 000
kronor till 180 000 kronor.414 Utlåtandet godkändes av riksdagens första och
andra kammare i juni månad 1948.415 Verksamheten pågick under budgetåren
1948/1949-1951/1952. De årliga anslagen uppgick till mellan 180 000 och 227
000 kronor. Fram till och med sommaren år 1951 hade omkring 6000 personer
gått brevkurser och cirka 800 muntliga kurser. Kurserna behandlade kommunal
medelsförvaltning, barnavårdslagen, kommunal hälsovård, skoladministration,
föräldrabalken, olika hjälpformer för mödrar och barn samt kommunal ekonomi
och bostadspolitik.416

Pressens ledarkommentarer till
beslutsprocessen
Detta avsnitt skall översiktligt behandla ett antal tidningars ledarkommentarer
dels till kommitténs förslag på hösten 1945, dels till Kungl. Maj:ts proposition
och riksdagsbehandlingen under våren/sommaren 1946. Presskommentarerna
hämtas från tidningar som representerade socialdemokraterna, bondeförbundet,
folkpartiet och högern. Av de fem tidningar, Dagens Nyheter (liberal), Svenska
Dagbladet (h), Morgon-Tidningen Social-Demokraten (s), Skånska Dagbladet
(bf) och Kalmar Läns Tidning (bf), som undersöktes primärt var det fyra som
utgavs i storstadsområden (DN, SvD och MT i Stockholm samt SkD i Malmö)
och som kunde ses som partiernas huvudorgan. Därutöver ingick en tidning
(KLT) som gavs ut i landsorten.
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Mats Bergquist gjorde i en uppsats i statskunskap år 1960 en undersökning
som hade stora likheter med min studie.417 För att bredda min undersökning har
jag därför valt att ur Bergquists undersökning komplettera med en partitidskrift,
Politisk Tidskrift (bf), och fem tidningar, Norrländska Social-Demokraten (s),
Folket (s), Västmanlands Folkblad (s), Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
(fp) och Växjöbladet (bf). Dessa tidningar/tidskrifter får alltså ses som en slags
sekundärundersökning som enbart bygger på vad som återges i Bergquists
uppsats. De tillkommande tidningarna har i ett fall, Växjöbladet, kompletterats
med en primärundersökning. Primär- och sekundärundersökningarna omfattar
därför totalt 10 tidningar och en tidskrift.
Kommitténs förslag till riktlinjer för en ny kommunindelning fick ett kritiskt
mottagande av Kalmar Läns Tidning (bf). Tidningen såg förslaget som ett hot
mot de små kommunernas existens. Det ansågs att kommittén hade lyft fram alla
nackdelar som kunde förknippas med administrationen av små kommuner. KLT
menade att kommittén hade sammankopplat nackdelarna med små kommuner
med en tydlig betoning av värdet av den kommunala självstyrelsen. Denna
sammankoppling uppskattades inte av tidningen. Kalmar Läns Tidning fann det
beklagligt att kommittén inte hade hittat någon annan utväg än en omfattande
sammanslagning av landskommuner.
Tidningens alternativ till sammanläggningar var att landskommuner med
mindre än 500 invånare skulle ingå i obligatorisk samverkan, framförallt i form
av kommunalförbund, för verksamheter såsom fattig- och barnavård, hälsovård,
brandskydd och polisväsende. KLT var kritisk till många mindre kommuners
tidigare motstånd mot att ingå i olika förbund och utgick även från att de små
landskommunerna skulle uppvisa ett nästan kompakt motstånd mot förändringen.
Bara landskommuner med allvarliga ekonomiska problem förmodades kunna
acceptera sammanläggningar. Utöver självstyrelseargumentet menade tidningen
att det bland landsbygdsbefolkningen fanns en stark aversion mot att anställa
kommunala tjänstemän. Sammanläggningarna antogs leda till ett stort antal
kommunala nybyggnadsprojekt, vilka skulle bli dyrbara. Ledarens slutkläm var
att småkommunerna med sina kommunalstämmor borde få bestå.418
Skånska Dagbladet (bf) instämde däremot på nästan samtliga punkter med
kommittén. SkD menade att småkommunerna var irrationella ur organisatorisk
synvinkel. Det ansågs att samhällsutvecklingen och framförallt socialvårdens
utveckling krävde en övergång till större primärkommuner. Bristen på lämpliga
förtroendevalda var en del av problemet. Den befintliga kommunindelningen
gjorde att välfärdsförfattningarna i viss mån sattes ur spel. Tidningen lyfte också
fram de små kommunernas stora utgiftskänslighet. Vidare tog tidningen upp
anknytningen till kommunalskatteberedningen och socialvårdskommittén. SkD
menade att det var positivt att kommittén hade slagit vakt om den kommunala
självstyrelsen. Tidningen menade att Sverige skulle vara mycket stolt över den
självstyrelse som hade vuxit fram.419
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Svenska Dagbladet (h) tog främst upp den kommunala självstyrelsens kris.
Tidningen ansåg att statsmaktens inflytande över kommunerna hade vuxit under
många år. Den socialdemokratiska regeringen påstods ha ett klart ansvar för
denna utveckling. Tidningen ansåg att den befintliga kommunstrukturen innehöll
alltför många små kommuner. Svenska Dagbladet ställde frågan om reformen
var tillräcklig för att undanröja den kommunala självstyrelsens kris. Detta hade
koppling till åsikten om statens allt starkare inflytande över kommunerna.420
Dagens Nyheter (liberal) intog en positiv inställning till kommitténs förslag.
DN gjorde först en historisk tillbakablick till 1862, då statsmakten valde att göra
socknen till bas för indelningen på landsbygden. DN menade att den småskaliga
indelningen hade lett till en långtgående lokalpatriotism. Detta hade medfört ett
betydande motstånd mot samarbete mellan kommuner. Självbestämmanderätten
värderades högt. DN förde också en diskussion om ett eventuellt överförande av
uppgifter från kommunerna till staten och landstingen. Ett sådant förfarande
skulle leda till en tydlig centraliseringsprocess. Detta skulle riskera att allvarligt
urgröpa den viktiga kommunala demokratin. Därefter återkom tidningen till att
systemet med frivilligt interkommunalt samarbete hade misslyckats. DN såg
positivt på att kommittén hade varit nytänkande och inte försökt med ytterligare
åtgärder för att på ett hjälpligt sätt kunna behålla det gamla systemet under
ytterligare en tid. DN kom till slutsatsen att de sakliga och ideella värdena i den
kommunala självstyrelsen bara kunde upprätthållas och utvecklas genom en
indelningsreform, vilken innebar sammanläggningar i stor omfattning. Ett skäl
för relativt stora kommuner var att tvister mellan olika kommuner skulle bli
mindre vid en situation med många inblandade kommuner än med två eller tre
tidigare kommuner. DN ansåg att de uppsatta riktlinjerna för invånarantalet på
2000-3500 invånare inte var för lågt satta.
Vidare uttrycktes det lovord för att kommittén hade betonat andra omständligheter än invånarantalet. Med detta avsågs bl.a. näringslivets lokalisering. Dagens
Nyheter menade därför att kommittén hade gjort en konsekvent analys av
problemen med den kommunala organisationen. Denna analys hade lett till ett
förslag som statsmakten bara skulle få ändra i mycket begränsad omfattning, då
förvaltningsuppgifterna och självstyrelsetanken krävde större enheter .421
Ståndpunkter som klart påminde om DN:s argumentation framfördes även av
Morgon-Tidningen Social-Demokraten (s), Norrländska Social-Demokraten (s)
och Växjöbladet (bf). Den sistnämnda tidningen menade att förslaget hade fått
ett relativt positivt mottagande både i tidningarna och av de kommunalpolitker
som hade uttalat sig i frågan. Växjöbladet ansåg också att kommuner med större
bärkraft hade lättare att hävda sig i förhållande till staten. Reformen kunde också
få en positiv inverkan på skolans organisation. Tidningen hyste inga tvivel om att
sammanläggningarna skulle stöta på betydande motstånd utifrån olika motiv.
Därför borde reformen genomföras med ett stort hänsynstagande till de lokala
önskemålen. I annat fall skulle det uppstå ett skadligt missnöje.422
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Folket (s) noterade att de minsta kommunerna tydligen inte kunde leva upp till
de krav som numera ställdes på Sveriges kommuner. Tidningen tillstod dock att
det även fanns nackdelar med större kommuner. Fördelarna fanns framförallt i
fråga om bostads- och socialpolitiken. Vidare skulle indelningsreformen göra det
möjligt att upprätthålla den kommunala självstyrelsen även i fortsättningen.
Slutsatsen blev därför att traditionen inte fick hindra att reformen genomfördes.
Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning (fp) konstaterade att den kommunala
självstyrelsen uppenbarligen befann sig i ett tillstånd av kris. Om den statliga
centraliseringspolitiken skulle tillåtas fortsätta ytterligare skulle betydelsefulla
delar av: ”vårt frihetsarv försvinna”. Det hade blivit alltmer uppenbart att en
övergång till betydligt större kommuner var nödvändig för att kunna upprätthålla
självstyrelsens principer.
Västmanlands Folkblad (s) hade mycket svårt att se någon annan lösning på
problemet än att göra sammanläggningar. Annars skulle det inte vara möjligt att
upprätthålla den kommunala självstyrelsen. Tidningen var lite tveksam om den
föreskrivna minimifolkmängden var tillräcklig. VF ansågs att det eventuellt hade
varit bättre att ha en lägsta folkmängd på 5000 invånare. Om en alltför låg lägsta
folkmängd valdes fanns det risk för framtida svårigheter. Det antogs att valet av
minimivärdet hade skett mot bakgrund av att utredningen hade velat undvika
alltför många indelningsändringar. 423
Pressens ledarkommentarer i samband med behandlingen i regering och
riksdag skedde i till största delen i anslutning till det formella riksdagsbeslutet i
juni 1946. Skånska Dagbladet (bf) framhöll den stora enighet som hade rått vid
riksdagsbeslutet. Samtidigt konstaterades det att reformen var föga populär bland
de som berördes av den, d.v.s. de små kommunerna och deras förtroendemän.
Reformen sågs som en rationaliseringsåtgärd. SkD menade att det var lätt att inse
att staten inte hade gett kommunerna någon vetorätt mot sammanläggningarna.
SkD trodde att många små kommuner i annat fall skulle ha utnyttjat en sådan
vetorätt. Kommunernas starka motstånd mot förändringarna ansågs bl.a. bero på
att de inte ville bryta en gammal sockentradition, rädsla för att tjänstemän skulle
få för stort inflytande på förtroendemännens bekostnad samt en oro för att
nyordningen skulle bli dyrbar. Tidningen ansåg att dessa åsikter bottnade i en
konservatism som byggde på ett fasthållande vid det gamla och invanda. Detta
ledde till en misstro mot den planerade nyordningen och överdrifter nackdelarna.
Skånska Dagbladet menade att KU hade ansträngt sig för att mildra det
väntade motståndet mot reformen. En del i detta var att pastoratsindelningen
skulle beaktas i möjligaste mån. Trots detta förmodade tidningen att det lokala
motståndet mot reformen skulle bli omfattande. Två moment som troligen skulle
bli besvärliga var dels de ekonomiska uppgörelserna, dels namnfrågorna. SkD
menade att det var gott om tid fram till den 1 januari 1950, då reformen skulle
träda i kraft. Tidningen kommenterade också de båda utskottsreservationerna,
vilka enligt SkD ytterligare skulle uppmjuka reformförslaget. Det noterades att
många av bondeförbundets ledamöter hade röstat på reservationerna. Detta sades
anknyta till de motioner som bondeförbundets riksdagsledamöter hade lämnat in.
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Avslutningsvis uttryckte Skånska Dagbladet en förhoppning om att de statliga
myndigheterna skulle gå varsamt fram vid sammanläggningarna.424
Svenska Dagbladet (h) kommenterade först frågans behandling i riksdagen,
främst KU:s handläggning av frågan. SvD menade att motståndet mot reformen
hade varit oväntat svagt i riksdagen. Propositionen hade passerat KU nästan helt
utan några anmärkningar. SvD menade att de båda reservationerna egentligen
inte hade några principiella invändningar mot reformen som helhet. Tidningen
ansåg också att utredningsarbetet och behandlingen i regering och riksdag hade
gått snabbt efter det att kommittén hade blivit tillsatt i juni år 1943. Tidningen
konstaterade att reformens genomförande den 1 januari 1950 skulle ske endast
sex och ett halvt år efter det att utredningen hade tillsatts. Den förhållandevis
snabba processen kunde enligt SvD tyda på att många aktörer hade varit mentalt
förberedda på att en förändring av kommunindelningen skulle bli aktuell. Det
angavs däremot inte varför aktörerna var mentalt förberedda på en nyordning. En
tänkbar orsak var att frågan hade väckts i riksdagen redan år 1939. Svenska
Dagbladet ansåg att det under lång tid hade funnits ett uppenbart behov av en
övergång till större kommunala enheter.
SvD menade att kommunsammanläggningar inte bröt mot någon gammal
hävd, då traditionen sades vara knuten till socknarna i betydelsen av kyrkliga
enheter. Det gjordes en historisk tillbakablick till kommunbegreppets införande
år 1862. Då hade ståndsriksdagen ifrågasatt om socknarna verkligen var lämpliga
som bas för den kommunala indelningen. Svenska Dagbladet framförde åsikten
att den kommunala indelningen hade haft brister redan vid dess tillkomst. Det
förestående principbeslutet om storkommunreformen ansågs därför ha koppling
till de tankegångar som hade funnits redan omkring år 1860.
Tidningen kom till slutsatsen att den befintliga kommunala indelningen inte
var acceptabel. Kommunerna hade ansvarsområden som vissa av dem inte var
kapabla att klara av på ett godtagbart sätt. Svenska Dagbladet framhöll att det var
viktigt att den lokala indelningen inte gjordes schablonmässigt, utan att lokala
betingelser beaktades i möjligaste mån. Ett exempel på detta var att vissa ö- och
kustkommuner skulle lämnas utanför reformen, även om de inte nådde upp till
den uppsatta minimifolkmängden på 2000 invånare. Avslutningsvis diskuterade
Svenska Dagbladets ledare kommunstorlekens betydelse för den kommunala
självstyrelsen. Det ansågs att både alltför små och alltför stora kommuner kunde
ha nackdelar i detta sammanhang. I det senare fallet handlade det främst om
tjänstemännens inflytande i relation till de kommunala förtroendemännen.425
Dagens Nyheter (liberal) gjorde en mycket kort kommentar till Kungl. Maj:ts
proposition, vilken avlämnades den 29 mars 1946. DN:s kommentar skedde som
en del av en annan ledare som tog upp andra kommunala frågor. Tidningen var
av den uppfattningen att den nya indelningen syftade till att återställa en del av
grunderna för den kommunala självstyrelsen. Enligt tidningen hade kommuner-
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nas rörelsefrihet gått förlorad under de senaste 10 åren.426 Antagligen avsåg
tidningen att statens inflytande över kommunerna hade blivit allt större.
Morgon-Tidningen Social-Demokraten (s) kommenterade riksdagsbeslutet om
den nya indelningen i delar av en ledare. Tidningen förstod att riksdagsdebatten
om den nya kommunindelningen tog lång tid, då det handlade om ett djupt
ingrepp i de lokala bygdernas liv. De argument för och emot reformen som
framfördes i riksdagsdebatten var enligt MT redan väl kända. En del borgerliga
riksdagsledamöter sades ha gjort delvis tvetydiga uttalanden. Enligt tidningen
kunde syftet med detta ha varit att gardera sig inför eventuella protester vid
reformens lokala genomförande i ledamöternas hemtrakter. MT konstaterade att
socialministerns tal om att småkommunerna inte skulle klara av den framtida
socialvården fick gehör hos det stora flertalet i riksdagen. Tidningen förutsåg en
del övergående svårigheter i samband med reformens lokala genomförande. MT
menade att i framtiden skulle beslutet ses som helt självfallet. En högerledamots
tveksamhet sades vara ett uttryck för en långtgående konservatism.427
Politisk Tidskrift (bf) menade att det var nödvändigt att göra sammanläggningar av kommuner för att kunna bevara den kommunala självstyrelsen.
Reformen måste emellertid göras på ett relativt försiktigt sätt. Egentligen hade
5000 invånare varit mest lämpligt, men detta ansågs vara alltför långtgående.
Kommunerna fick nämligen inte bli så stora att det blev nödvändigt att anställa
kommunala tjänstemän. Politikerna skulle även i framtiden spela en viktig roll
inom kommunerna. Det framhölls att reformeringar av socialförsäkringssystemet
som folkpensionsreformen, barnbidraget och den fria sjukvården skulle medföra
att kommunerna fick en avlastning. Det konstaterades att bondeförbundet i
riksdagen hade accepterat förslaget om att slå samman små kommuner. Dock
hade bondeförbundets företrädare inte kunnat godkänna att den föreslagna
normalstorleken skulle vara normgivande. Istället fanns det goda skäl att inte
låsa sig fast vid denna. KU:s uppmjukningar ansågs inte ha varit tillräckliga.
Detta var skälet till att flertalet bf-ledamöter hade stött Larssons reservation.428
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Sammanfattande diskussion
Reformen initierades genom en motion från fem socialdemokratiska ledamöter i
andra kammaren år 1939. Bland dessa fanns dels Sigurd Lindholm och John
Ericsson, som senare blev statsråd, dels Adolf Wallentheim som arbetade med
kommunala frågor på SAP:s kansli.429 Wallentheim var en av partiets främsta
kommunideologer under 1940-talet.430
Först år 1943 tillsattes kommittén för en översyn av indelningen. Detta var en
orsak till att reformen blev tidsmässigt utdragen. Ur maktsynvinkel tillämpade
regeringen en reaktiv strategi, där initiativet kom från riksdagen. Den viktigaste
orsaken till fördröjningen var beslutet om kommittéväsendets omfattning som
fattades av regeringen 1939. Med hänvisning till det utbrutna världskriget skulle
statens utgifter på områden som inte sammanhängde med folkförsörjningen och
totalförsvaret begränsas.431 Det skall också påpekas att socialdepartementet, som
ansvarade för de kommunala frågorna inom regeringen, hade en särskilt stor
arbetsbelastning under de första krigsåren, då socialdepartementet ansvarade för
utbyggnaden av den svenska säkerhetstjänsten. Socialminister Gustav Möller
anses ha haft ett stort engagemang för säkerhetsfrågorna.432
Det är också tänkbart att regeringen insåg att en reform skulle leda till ett
betydande motstånd från kommunerna och därför inte var så benägna att sätta
igång med utredningen. Wallentheim framförde tankegångar som låg i linje med
detta. Han menade att regeringens inställning var begriplig, då tidigare försök att
förändra indelningen hade avvisats.433
I kommunindelningskommittén ingick sju personer, där flertalet hade eller
fick en ganska stark ställning inom sina partier, bl.a. blev två av dem, Josef
Weijne och Ivar Persson, statsråd. Att kommittén bestod av personer med en
relativt stark ställning inom politiken kan ha haft betydelse för att kommitténs
riktlinjer i så stor utsträckning blev vägledande för reformen. Den ende utan
partitillhörighet var Erik Schalling.434 Även Karl-Åke Karlsson framförde
uppfattningen att kommittén bestod av personer med politisk tyngd.435 Hans
Meijer benämner utredningens sammansättning utskottsrepresentativ, medan
Jörgen Hermansson använder namnet partimonopol.436
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Slutbetänkandet innehöll en relativt allsidig beskrivning av indelningsfrågan.
Däremot var det främst tre företeelser som inte togs upp tillräckligt. För det
första gällde det en beskrivning av reformens effekter, särskilt konsekvenserna
av den stora reduceringen av antalet förtroendeuppdrag. För det andra handlade
det om att ingen uppföljning av slutresultat ansågs behövlig. För det tredje kan
det anföras att alternativen till sammanläggningar inte beaktades i tillräcklig
omfattning. Till kommitténs försvar skall det sägas att direktiven var tydliga om
att det gällde att åstadkomma en ny indelning genom sammanläggningar.
Strävandena att uppnå enighet inom kommittén berördes senare av ledamoten
Erik Fast (s). Han menade att en kompromiss i kommittén var en viktig förutsättning för att reformen skulle godkännas av en majoritet i riksdagen. Det är
troligt att kommitténs ledamöter gjorde en hel del taktiska överväganden för hur
förslaget skulle kunna godkännas av riksdagen. Kommittén kan därför sägas ha
haft den reella makten över principerna för reformen. De ändringar som gjordes
av regeringen och riksdagen var inte särskilt stora. Reformen var alltså inte något
undantag från tendensen att viktiga beslut till stor del lades fast i statliga
kommittéer och utredningar. Denna speciella politiska kultur medverkade till att
skapa politiska kompromisser och bevara konsensus. 437
Att de statliga organen var positiva till den nya indelningen skulle kunna
sammankopplas med att deras arbete skulle underlättas om de inte behövde ha
kontakter med lika många kommuner. Myndigheterna ansåg även att deras
ansvarsområden skulle påverkas positivt av en övergång till större kommunala
enheter, då de statliga tillsynsmyndigheterna ganska ofta fann brister i de minsta
kommunernas verksamhet, framförallt inom socialvården.
Propositionen var skriven av statsrådet Eije Mossberg. Detta utesluter inte att
socialminister Möller drev frågan inom regeringen på det sätt som Per Nyström
har beskrivit. Det skall dock påpekas att Nyström inte ger en helt korrekt bild av
beslutsgången i övrigt. Enligt Nyström var det Möller som initierade hela frågan
då han ogillade socialvårdskommitténs förslag. Per Nyström menade att det:
”kom som en blixt på ett sammanträde”. Justitieminister Herman Zetterberg
skulle då ha framfört stor tveksamhet mot förslaget. Enligt Zetterberg skulle det
behövas en diktatur för att de små kommunerna skulle tvingas att gå samman.438
Det skall vidare erinras om Gunnar Myrdals minnesbild, vilken gick ut på att
Möller troligen inte var så hårt engagerad i frågan.439
Eije Mossberg, som var hovrättsjurist, hade ingen djupare förankring i det
socialdemokratiska partiet.440 Tage Erlander skrev 1951 följande om Mossberg i
sin dagbok: ”Hans politiska omdöme är helt obefintligt”.441 Även Gunnar Myrdal
betonar att Mossbergs uppdrag i regeringen främst hade en juridisk karaktär.442
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Mossberg blev efter statsrådstiden och landshövdingepost verkställande direktör
i Svenska Cellulosa AB och vice ordförande i SAF.443 Detta var definitivt en
ovanlig karriärväg för socialdemokratiska statsråd. Åke Ortmark beskrev år 1969
Eije Mossberg som: ”närmast den konservative ämbetsmannen, som gjort karriär
som storföretagare; han är genom alla sina engagemang solitt förankrad i
borgerligheten och i borgerliga tänkesätt”.444
En annan indikation på att beslutet inte uppfattades som en fråga med stor
vikt, dock ej så väldigt stark, erhålls vid en genomgång av ett antal memoarer
och biografier av/över personer som var socialdemokratiska statsråd under den
aktuella delen av 1940-talet. I dessa berörs inte beslutet om reformen.445 Inte
heller Gustaf Andersson (fp) nämner frågan i sina memoarer.446 Den finns inte
heller med i den socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll. Samma sak
gäller för riksdagsgruppens förtroenderåd.447
De motioner som lades i riksdagen var till största delen skrivna av borgerliga
ledamöter. Gemensamt för motionerna var att de ville göra reformen mindre
långtgående. Detta innebar att det fanns en konflikt mellan regeringen och delar
av borgerligheten om hur omfattande reformen skulle bli. Däremot rådde det
enighet om att detta skulle göras en förändring av indelningen. Detta kunde ses
som ett uttryck för att det fanns en insikt hos ledamöterna om att en reform var
motiverad. Det är också tänkbart att motståndare till reformen insåg att det
saknades möjligheter att helt förhindra reformen. Socialdemokraterna intog en
relativt kompromissvillig hållning. Denna kompromiss innebar en konstruktiv
hantering av de delvis motsatta ståndpunkter som fanns mellan propositionen
och motionerna. KU-ledamoten Erik Fast (s) framförde i sina memoarer att:
Vid behandlingen av propositionen i utskottet blev det nödvändigt att
göra ytterligare kompromisser, varigenom kommunerna blev än mindre.
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Men trots detta försökte man från borgerligt håll att fälla utskottsförslaget
i kamrarna.448
Utskottsledamoten Oscar Nolin (h) menade att socialdemokraterna i utskottet
gick med på kompromissen under förutsättning att utlåtandet blev enhälligt. Om
inte full enighet kunde uppnås hotade socialdemokraterna med att driva igenom
propositionen i oförändrat skick. De båda reservationerna kunde därför ses som
ett brott mot en preliminär uppgörelse.449
Mest anmärkningsvärt var att alla bondeförbundarna i utskottet anslöt sig till
förslaget, då många bondeförbundare hade skrivit på motioner som hade vissa
invändningar mot principerna. En trolig förklaring till detta var att Jones Erik
Andersson (bf), som var vice ordförande i utskottet, var tjänstgörande ordförande
vid behandlingen i KU. I sina memoarer lyfte Andersson fram frågan som: ”det
rikaste minnet” från de tillfällen då han var ordförande i utskottet.450 Andersson
framhöll vidare att:
den stora nya kommunindelningsreformen, som med mycken god vilja i
utskottet kunde resultera i ett praktiskt taget enigt förslag att överlämna
till kamrarna och som sedan även antogs av riksdagen i sålunda utarbetat
skick.451
Detta tyder på att Andersson hade spelat en viss roll för att åstadkomma den
ovannämnda utskottskompromissen.
Den stora enighet som uppnåddes i KU kan förmodligen delvis kopplas till det
som benämns den svenska modellens politiska kultur. Två delar i denna är
pragmatism och förhandling. Det handlar inte minst om en strävan om att uppnå
samförståndslösningar inom ramen för etablerade institutioner.452 Ett ytterligare
skäl till kompromissbenägenheten kan ha varit att det lokala genomförandet
förväntades bli besvärligt och att regeringen ensamt skulle svara för besluten. I
ett sådant läge kunde det bli extra otacksamt för socialdemokraterna att på egen
hand ha drivit igenom principbeslutet, medan de borgerliga partierna då kunde
ha dragit ytterligare nytta av det lokala missnöjet. Socialdemokraterna och
kommunisterna hade då en ganska stabil majoritet i riksdagens båda kamrar.453
Båda reservationerna kunde ha fått en viss betydelse för reformens utfall om
de hade bifallits av riksdagen. Haeggbloms och Björcks förslag om att sänka
minimifolkmängden till 1500 invånare hade gjort att reduceringen av antalet
landskommuner hade blivit mindre, då 213 landskommuner hade mellan 1500
och 2000 invånare 1946.454 Konsekvenserna av Larssons och Björcks reservation
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var svårare att överblicka i kvantitativa termer. Det är uppenbart att kommuner
som ville bevara sin självständighet skulle ha haft en starkare position i relation
till statsmakten. Den skulle ha medfört ett annat maktförhållande mellan
statsmakt och kommuner. En bidragande orsak till Larssons reservation var
sannolikt hans personliga medverkan vid tillkomsten av indelningslagen år 1919,
som reservationen anknöt till.
De båda reservationerna innebar en fortsättning på de konflikter om reformens
omfattning som hade framträtt i riksdagsmotionerna. Larssons invändningar hade
också betydelse för den övergripande relationen mellan staten och kommunerna.
Vid behandlingen i kamrarna utsattes reservationerna för kritik därför att de
riskerade att urgröpa syftet med reformen. Detta bör ge stöd för min egen tes
ovan. Det fanns dock även ledamöter som menade att reservationerna inte skulle
förändra processen särskilt mycket. En mer generell tendens i debatten var att de
ledamöter som förespråkade en reform i enlighet med utskottets förslag såg
frågan i ett statligt och övergripande perspektiv. De såg kommunerna som en del
i den statliga sfären. De ledamöter som hade invändningar mot principerna för
reformen såg istället frågan utifrån ett kommunalt perspektiv. Här finns det
beröring med Strandbergs forskning om kommunideologier. Han kom fram till
att socialdemokraterna såg kommunerna som statsbundna förvaltningsenheter
(förvaltningskommuner). De borgerliga hade ett synsätt där kommunerna hade
karaktären av självständiga politiska samfälligheter.455 Denna motsättning får
ses som ett uttryck för en övergripande skiljelinje mellan socialdemokraterna och
delar av borgerligheten. Rösträkningarna i andra kammaren visade att det fanns
tydliga skillnader mellan partierna, då socialdemokraterna och kommunisterna
med få undantag stödde KU:s förslag, medan reservationerna fick stöd från delar
av borgerligheten.
I några publikationer utanför det rent vetenskapliga fältet har det felaktigt
framförts att det inte fanns några partipolitiska skiljelinjer. Antagandena byggde
troligen på det nästan enhälliga utlåtandet från utskottet.456 I uppsatserna i
statskunskap drogs det däremot mer korrekta slutsatser genom att systematiskt
undersöka alla de yrkanden som gjordes vid debatten i både kamrarna.457
För SAP var reformen en del i utbyggnaden av välfärdssamhället. En viktig
del i denna process var att staten satte upp riktlinjerna genom olika former av
lagstiftning, medan kommunerna skulle svara för verkställandet på lokal nivå.
Denna strategi innebar en betydande integration mellan staten och kommunerna.
Detta socialdemokratiska synsätt på kommunerna har av Mats Dahlkvist och
Urban Strandberg benämnts förvaltningskommunen.458 Partiets avsikt var också
att ett modernare socialpolitiskt synsätt skulle få ett mer komplett genomslag. De
sociala insatserna borde ses som rättigheter och inte som nådegåvor. Dessutom
skulle uppgifter som tidigare hade utförts av ideella organisationer integreras
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med den kommunala verksamheten och finansieras med offentliga medel.459 De
socialdemokratiska rikspolitikerna ville att kommunerna skulle ta större initiativ
på områden som inte var obligatoriska. Det gällde då bl.a. badhus, badplatser,
lekplatser, tvättstugor, samlingslokaler, bibliotek samt stöd till studieverksamhet.
Kommunerna borde alltså engagera sig för att ge medborgarna större möjligheter
till olika fritidssysselsättningar. Vidare borde kommunerna ta ett utökat ansvar
för den lokala bostadsförsörjningen.460 Sådana satsningar skulle underlättas om
kommunerna fick en större samlad ekonomisk bärkraft. Socialdemokraterna såg
också den nya kommunindelningen som ett medel för att bevara den kommunala
självstyrelsen, då storkommunerna antogs få en utökad administrativ, ekonomisk
och politisk kapacitet.
Bakgrunden till kommunisternas uppslutning bakom reformen är svårare att i
detalj beskriva, då detta parti dels inte var med i kommittén, dels inte deltog i
riksdagsdebatten. Det är inget djärvt antagande att partiets utgångspunkter
liknade socialdemokraternas motiv. Föreställningen om förvaltningskommunen
bör alltså ha varit fullt acceptabel för partiet. Det är också troligt att en ändrad
kommunindelning på landsbygden inte var någon stor fråga för kommunisterna.
Partiet hade en svag förankring på landsbygden, särskilt i landets södra delar, där
sammanläggningarna skulle få störst omfattning. Vid denna tid var partiet
relativt internationellt inriktat, där politiskt arbete i landskommuner troligen inte
hade högsta prioritet. En tydlig indikation på detta var att kommunisterna fick ett
kommunalt handlingsprogram först på 1970-talet.461
Bondeförbundets agerande var delvis inkonsekvent. Partiets riksdagsmän var
flitiga med att skriva motioner som yrkade på uppmjukningar av principerna för
reformen. Samtidigt ställde sig alla tre bondeförbundarna i KU bakom utlåtandet.
Vid de båda rösträkningarna i andra kammaren var det partiets ledamöter som
var klart mest benägna att rösta på de båda utskottsreservationerna. Partiets
uppslutning bakom Larssons reservation var stor. Haeggbloms reservation fick
faktiskt ett större stöd från bondeförbundet än från högerpartiet.
Ett ytterligare uttryck för det ambivalenta agerandet var att partiordföranden
Axel Pehrsson-Bramstorp vid båda rösträkningarna valde att avstå från att rösta.
Pehrsson-Bramstorp var bosatt i Lilla Isie kommun i Malmöhus län som år 1946
hade 550 invånare. Det fanns ingen tvekan om att Lilla Isie skulle beröras av
reformen. Pehrsson-Bramstorp hade varit ledande politiker i kommunen under
20 år.462 Det var märkligt att Pehrsson-Bramstorp inte tog ställning i en fråga
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som var viktig för den svenska landsbygden. Det var dock inte ovanligt att
Pehrsson-Bramstorp inte ville/kunde ta ställning i olika frågor eller uttryckte sig
oklart.463 Hans agerande i storkommunfrågan var därför ingen unik företeelse.
En av bondeförbundets ledamöter i andra kammaren, förutvarande statsrådet
Axel Rubbestad, sade sig ha haft allvarliga tankar på att yrka avslag på hela
reformen. Enligt Rubbestad borde genomförandet av en förändrad kommunal
indelning ha skjutits upp många år. Rubbestad var den ledamot i riksdagen som i
debatten framförde den mest kritiska inställningen till reformen som helhet. Med
tanke på Axel Rubbestads negativa inställning i frågan är det av stort intresse att
historikern Sten Carlsson ansåg att just Rubbestad var det bästa exemplet på en
nutida politiker (1953) som hade behållit: ”den gamla bondeideologien med dess
karakteristiska kombination av konservatism och sparsamhet”. Sten Carlsson
framhöll också att bondeförbundet som parti i viss mån hade fört vidare de
sparsamhetstraditioner som hade varit vanliga då lantmannapartiet intog en stark
ställning i riksdagen under den senare delen av 1800-talet.464 Statsvetaren Emil
Uddhammar menar att Rubbestads sparsamhetslinje i vissa fall stämde ganska
väl överens med den typståndpunkt om statens roll i samhället som Uddhammar
benämner den minimala staten, vilken innebar en mycket begränsad statsmakt.465
Det skulle därför vara tänkbart att se en koppling mellan Rubbestads skeptiska
hållning till storkommunerna och lantmannapolitikernas delvis kritiska hållning
till moderniserings- och industrialiseringsprocessen i Sverige under senare delen
av 1800-talet och början av 1900-talet.466 I båda fallen handlade det alltså om en
delvis moderniseringsfientlig hållning.
Att bondeförbundet hade störst invändningar mot reformens principer var inte
särskilt förvånande. En klart bidragande orsak till detta var med stor sannolikhet
partiets utpräglade landsbygdsförankring. Det var partiets starka fästen i
mellersta och södra Sverige som skulle beröras mest av en ny kommunindelning.
Partiet hade också en negativ inställning till centralisering och storskalighet,
vilket kunde sammankopplas med storkommunreformen. Bondeförbundet slog
även vakt om traditionella värden med anknytning till begreppet lokal identitet.
Utöver jordbrukspolitiken kan de båda ovannämnda inriktningarna sägas ha
utgjort viktiga grundstenar i bondeförbundets politik/ideologi, vilken saknade
riktigt tydlig förankring i någon av de konventionella politiska ideologierna.467
Bondeförbundets synsätt stämmer relativt väl överens med det som Dahlkvist
och Strandberg benämner gemenskapskommunen.468 Bondeförbundets stämma
hade år 1944 antagit ett kommunalt handlingsprogram som såg det önskvärt att
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kommunerna tog ett vidgat ansvar för sina invånare på olika områden. I
kommunerna var det dock vanligt att bondeförbundets politiker uppträdde som
anhängare av långtgående sparsamhet. Syftet med detta var främst att hålla nere
skattesatserna. Överensstämmelsen mellan partiprogrammet och verkligheten i
kommunerna var alltså inte fullständig.469
Folkpartiets agerande innebar en stor uppslutning bakom Yngve Larssons
reservation. Stödet för Larssons reservation hade två tänkbara orsaker. För det
första handlade det om ett stöd för partikamraten och den inom ämnesområdet
sakkunnige Larsson. För det andra gällde det en gammal liberal tanke om skydd
mot statligt förmynderi över kommunerna. Denna tankegång hade också varit
vägledande när de liberala krafterna gick i spetsen för 1862 års kommunreform.
Ståndpunkten bör ha förankring i den uppfattning som Dahlkvist och Strandberg
har gett namnet kontraktskommunen, som innebar en hög grad av kommunal
självständighet i relation till staten.470 Larssons reservation kan därför ha vilat på
en gammal liberal tradition. En orsak till det svagare stödet för Haeggbloms
reservation var eventuellt att de små landskommunerna i regel inte tillhörde
folkpartiets starkaste fästen. Det kan också ha gällt tankar om rationalitet och
stordriftsfördelar för att uppnå en förbättrad välfärd, då folkpartiet under 1930och 1940-talen i stora drag stödde utbyggnaden av välfärdssamhället.471 Den
tidigare folkpartiledaren Gustaf Andersson var en företrädare för denna hållning.
Folkpartiets ställningstagande skulle kunna ha sin grund i socialliberalismen.
Dahlkvist och Strandberg menar att det socialliberala folkpartiet periodvis har
intagit åsikter som kan kopplas till förvaltningskommunen.472
Högerpartiet var delvis splittrat i frågan, framförallt vid rösträkningen mellan
utskottsutlåtandet och Haeggbloms reservation. Skiljelinjen inom partiet gick
främst mellan den huvudsakligen stadsbaserade industrihögern, som röstade på
utskottsutlåtandet, och landsbygdshögern, som stödde reservationen. Haeggblom
representerade landsbygdshögern.473 Denna skiljelinje fanns redan så tidigt som
vid utredningen av kommunalskattefrågan år 1929. Industrihögerns bifall hade
antagligen koppling till synsättet om stordriftsfördelar och ekonomisk rationalitet. Det fanns en föreställning om att kommunernas utgifter skulle kunna hållas
nere genom en reform. Industrihögerns uppslutning bakom indelningsreformen
hade till stor del andra ideologiska utgångspunkter än vad som gällde för SAP.
Landsbygdshögerns tveksamhet till delar av principerna för reformen berodde
antagligen på samma skäl som fick bondeförbundets riksdagsledamöter att i viss
mån opponera sig. Det är troligt att landsbygdsfalangen hade sympatier för det
som Dahlkvist och Strandberg kallar gemenskapskommunen.
Däremot var högerledamöternas stöd för Larssons reservation svagt. En orsak
till detta var partiets då positiva inställning till en stark statsmakt. Detta skulle
kunna relateras till högerns anslutning till det som Dahlkvist och Strandberg den
–––––––––
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konservativa idén om kommunen som en del av statsorganismen.474 Historikern
Torbjörn Nilsson menar att: ”Om landsbygdsfalangen hade förblivit stark skulle
troligen moderniseringsströmningen inom partiet ha fått det svårare under
efterkrigstiden”.475 Skiljelinjen vid beslutet om storkommunerna skulle därför
kunna ses som ett uttryck för en mer övergripande motsättning mellan två
fraktioner inom högerpartiet. Det skall noteras att högerns dåvarande partiledare,
Fritiof Domö, närmast tillhörde landsbygdsfalangen.476
En annan tendens vid rösträkningen var att det verkar ha saknats en stark
”partipiska” inom borgerligheten. En anledning till detta var att reservationerna i
utskottet inte var något totalt avslag på reformen, utan endast uppmjukningar av
reformprinciperna och inslaget av tvång. Genom detta blev situationen mindre
laddad. I ett sådant läge var det inte så allvarligt om en del ledamöter ville driva
en självständig linje. I fråga om hur rösterna i andra kammaren fördelades från
de olika valkretsarna fanns det ett samband mellan starkt stöd för reservationerna
och förekomsten av många små landskommuner inom valkretsen. Däremot fick
utskottsreservationerna svagt stöd från storstäderna och Norrland. Detta samband
fanns endast inom de borgerliga partierna. Ledamöterna från socialdemokraterna
och kommunisterna stödde däremot utskottsutlåtandet oberoende av valkrets och
hemkommun. Det fanns två tänkbara orsaker till att valkretsen och typen av
hemkommun hade betydelse för ställningstagandet inom borgerligheten, dels att
hemorten hade gett värderingar med koppling till den lokala identiteten, dels
fanns det en lokal opinion att ta hänsyn till. Att hemkommunens självständighet
riskerade att upphöra kan mycket väl ha varit en viktig lokal fråga. Dessa former
av engagemang för och bindningar till bostadsorten benämns av statsvetaren PerAnders Roth reell representation och affektiv representation.477
De kvinnliga ledamöterna i andra kammaren röstade till allra största delen på
utskottets förslag. Det fanns alltså skillnader mellan hur män och kvinnor ställde
sig till reformprinciperna. Det ligger då nära till hands att förmoda att kvinnornas
uppslutning bakom reformen berodde på att de ville ha större kommuner för att
på detta sätt underlätta utbyggnaden av det svenska välfärdssamhället. En vanlig
föreställning om kvinnliga politiker är nämligen att dessa särskilt slår vakt om
olika former av välfärdsfrågor. De få kvinnor som var riksdagsledamöter eller
kommunalpolitiker under 1940-talet arbetade till allra största delen med sociala
frågor. På 1950-talet lämnade de kvinnliga riksdagsledamöterna främst motioner
på två områden, socialpolitik och utbildningsfrågor.478 Under 1940- och 1950–––––––––
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talen placerades kvinnorna framförallt i statsutskottet och i de båda lagutskotten.
Andelen kvinnor i utrikes-, konstitutions-, banko- och jordbruksutskotten var
däremot mycket låg.479
Kvinnornas engagemang för välfärdsfrågor var emellertid troligen inte den
huvudsakliga förklaringen till att de kvinnliga riksdagsledamöterna slöt upp
bakom utlåtandet från KU. Istället är det sannolikt att kvinnornas partitillhörighet
var den viktigaste förklaringen. En bred majoritet av de kvinnliga ledamöterna i
andra kammaren var socialdemokrater och kommunister.480 Dessa båda partiers
uppslutning bakom utskottsutlåtandet var synnerligen stor. Det skall särskilt
noteras att bondeförbundet, som var det parti som i störst utsträckning röstade på
reservationerna, inte hade någon kvinna i andra kammaren.
I fråga om pressens ledarkommentarer till besluten kan det konstateras att alla
utom en av de undersökta tidningarna intog en klart positiv inställning till
reformens genomförande. De tidningar som var positiva till reformen upprepade
i stor utsträckning de motiv som redan hade framförts av kommittén och som
hade återkommit i regeringen och riksdagen.
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9. Lokalt genomförande
1946-1952
Kapitlet är en totalundersökning av reformens regionala/lokala genomförande.
Med regional avses att processen gjordes länsvis. Med tanke på att Sverige före
reformens genomförande hade ungefär 2500 kommuner blir det nödvändigt att
till stor del göra studien med hjälp av kvantitativ metod. De två viktigaste
delarna och frågeställningarna i undersökningen är hur de olika statliga organen
agerade, främst tillämpningen av reformens huvudsakliga principer, samt hur
kommunerna ställde sig till förslagen från de statliga organen. Kommunernas
handlande under processen får anses vara det allra mest centrala i studien och är
även ett av avhandlingens huvudmoment.
För att studera kommunernas ställningstaganden används ett flertal olika
undersökningsvariabler. Det handlar om länstillhörighet, invånarantal, politiskt
majoritetsläge, näringsstruktur, medlemskap i kommunalförbund, hur många
kommuner som ingick i storkommunen, yta, överensstämmelse med indelningen
i pastorat, härad och kommunalförbund samt skillnad i utdebitering och politisk
majoritet. Syftet med detta är att få fram gemensamma egenskaper hos de
kommuner som ställde sig positiva till sammanläggningarna respektive lades
samman med tvång. Vid sammanslagningar med tvång är det av intresse att
skilja på om motståndet hos kommunerna berodde på att de önskade kvarstå som
egna enheter eller om de ville ha en annan sammansättning av storkommunen.
För att belysa förutsättningarna för det lokala genomförandet och vad som
uppnåddes genom reformen ingår uppgifter om invånarantal och skatteunderlag i
kommunerna innan reformen inleddes samt en liknande, men mer omfattande,
studie av de nya storkommunerna. Därutöver görs det även en redogörelse över
hur det regionala/lokala genomförandet rent konkret gick till.

Utgångsläget 1946
De av kommunindelningskommittén angivna uppgifterna om antalet kommuner
och kommunernas folkmängd och skatteunderlag baserades på uppgifter för åren
1938-1943. Befolkningsminskningen var stor i många kommuner under 1940talet. En minskad folkmängd påverkade även skatteunderlaget i negativ riktning.
Därför är det viktigt att avhandlingen ger en korrekt bild av dessa mått år 1946,
då processen inleddes.
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Den 1 januari år 1946 var Sverige indelat i 125 städer, 64 köpingar och 2323
landskommuner. Totalt fanns det alltså 2512 primärkommuner.481 Inför det
lokala genomförandet var det två parametrar som stod i centrum, invånarantalet
och skatteunderlaget.

Tabell 20. Landskommunernas invånarantal 1946
Invånarantal
Antal landskommuner Procent
0-499
551
24
500-999
631
27
1000-1499
415
18
1500-1999
210
9
2000-2499
147
6
2500-2999
90
4
3000-3499
58
2
3500-4999
104
4
5000-9999
90
4
10000-50000 27
1
Summa
2323
99
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1946.
Variationerna mellan de olika länen var betydande. I Gotlands län hade ingen
landskommun över 2000 invånare. Andra län med en hög andel landskommuner
med under 2000 invånare var Uppsala, Östergötland, Malmöhus, Älvsborg och
Skaraborg. Lägst andel kommuner med ett invånarantal på under 2000 hade
Västerbottens och Norrbottens län.482
22 av köpingarna (35 procent) hade under 2000 invånare. En del av dessa
riskerade alltså att förlora sin självständighet. Beslutet om reformen innebar att
sammanläggningarna framförallt skulle gälla landskommunerna. Av städerna var
det nio (sju procent) som hade ett invånarantal som understeg 2000. Dessa
småstäder hade i flertalet fall haft stadsrättigheter i flera hundra år. Städerna
skulle bara i begränsad omfattning komma att beröras av den nya indelningen. 483
Storkommunernas skatteunderlag skulle vara minst 8000-10 000 skattekronor
i 1946 års penningvärde.484
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Tabell 21. Antalet skattekronor i landskommunerna 1946
Antal skattekronor Antal landskommuner
0-1999
131
1000-3999
328
4000-5999
340
6000-7999
273
8000-9999
197
10000-11999
171
12000-14999
190
15000-19999
198
20000-29999
191
30000-49999
178
50000-1000000
126
Summa
2323
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1946.

Procent
6
14
15
12
8
7
8
9
8
8
5
100

Det var alltså betydligt fler landskommuner som uppfyllde kravet på att ha minst
8000 skattekronor än vad som var fallet med folkmängden på 2000 invånare.
Fördelningen av skatteunderlaget gav en sämre indikation på vilken omfattning
reformen skulle få än invånarantalet. Ett betryggande skatteunderlag kunde dock
ha betydelse om folkmängden låg i nära anslutning till 2000 invånare.
Samtliga landets köpingar hade ett skatteunderlag på minst 8000 skattekronor,
varför ingen av dem skulle behöva ge upp sin självständighet på grund av för
lågt skatteunderlag. Alla städer hade ett skatteunderlag som översteg 10 000
skattekronor. Städerna hade ett högre antal skattekronor per invånare än vad som
var fallet i köpingar och framförallt landskommuner.485

Tillvägagångssättet
De olika stegen i storkommunreformens lokala genomförande hade i huvudsak
formulerats redan av kommunindelningskommittén.486 I den lag som fastställdes
av riksdagen genom principbeslutet den 12 juni 1946 gavs de övergripande
riktlinjerna för hur arbetet skulle bedrivas. Redan den 2-3 juli 1946 hölls det ett
möte för landets landshövdingar i Stockholm. På denna sammankomst gjordes en
genomgång av riksdagsbeslutets innebörd. Det gavs även information kring det
lokala/regionala indelningsarbetet.

–––––––––
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Två punkter som behandlades på mötet var i vilken utsträckning det skulle kunna
göras avsteg från reformprinciperna och vilka namn som storkommunerna skulle
få.487
Det första steget i processen var att länsstyrelserna skulle göra en utredning av
hur kommunindelningen i länen borde förändras. Arbetet kunde antingen utföras
av en av länsstyrelsens tjänstemän eller kunde en extern utredningsman tillsättas.
Under utredningens gång skulle länsstyrelserna låta kommunerna framföra sina
synpunkter på hur den nya indelningen skulle utformas. Utifrån utredningens
resultat skulle länsstyrelserna upprätta ett preliminärt förslag till ny indelning.
Över detta förslag skulle länets kommuner och landstingets förvaltningsutskott
avge yttranden. Därefter skulle länsstyrelserna slutföra sitt utredningsarbete och
överlämna ett slutligt förslag till kammarkollegiet. Kollegiet måste vid behov
göra ytterligare utredningar. Kollegiet skulle därefter överlämna ett förslag till
ny indelning till Kungl. Maj:t, som skulle fatta de formella besluten.488
Det handgripliga arbetet inleddes då länsstyrelserna utsåg en utredningsman.
Detta skedde i regel under andra halvåret 1946. Vid sidan av utredningsmannen
utsågs det i varje län minst en så kallad länsrepresentant som skulle följa arbetet.
Till länsrepresentant utsågs en person som hade god kännedom om förhållandena
i länet. En del av länsrepresentanterna var riksdagsledamöter, varav ett flertal
tillhörde de borgerliga partierna.489 Att det blev många borgerliga politiker hade
antagligen framförallt två orsaker. För det första var relativt många borgerliga
riksdagsledamöter bosatta i landskommuner. För det andra är det möjligt att
regeringen trodde att borgerliga politiker skulle ha lättare att hantera missnöjda
kommunpolitiker.
Utredningsmannens inledande arbetsuppgift var att genom kontakter med
kommunerna och olika statliga förvaltningsorgan sammanställa de uppgifter som
behövdes i utredningsarbetet. Det handlade om invånarantalet, folkmängdens
förändring under de senaste 40-50 åren, skattekraften och dess utveckling, andra
typer av territoriella indelningar såsom pastorat, landsfiskalsdistrikt, domsagor
med tingslag samt härad. Det gällde också att kartlägga befintligt samarbete
mellan kommuner i form av kommunalförbund och olika former av samverkan i
avtalsform, exempelvis i fråga om brandförsvaret. Vidare handlade det om att
undersöka kommunikationer samt bebyggelse- och näringsförhållanden.
Dessa undersökningar kom att utgöra viktiga underlag för de förslag till ny
indelning som länsstyrelserna senare upprättade. I många fall angavs merparten
av dessa uppgifter i utkasten och de preliminära förslagen.490
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Nästa steg var att utredningsmannen reste omkring i länet och höll sammanträden där kommunernas representanter fick framföra synpunkter och lämna
förslag på hur indelningen borde utformas. Sammanträdena dokumenterades med
diskussionsprotokoll. Detta gjorde att kommunernas synpunkter i många fall var
väl kända för länsstyrelserna i ett relativt tidigt skede. Vid överläggningarna med
kommunerna deltog även länsrepresentanterna. Det hölls också sammanträden
med olika statliga organ, exempelvis folkskoleinspektörerna.
Utifrån kontakterna med kommuner och statliga organ tog utredningsmännen
i nästan samtliga län fram ett utkast till ny indelning i länet. Dessa utkast
offentliggjordes och delgavs kommunerna. I vissa av länen motiverades utkasten
ingående, medan det i andra län bara handlade om en redovisning av förslagens
utformning i tabellform. De mer detaljerade utkasten innehöll en redogörelse för
de synpunkter som kommunerna hade framfört under överläggningarna och
motiveringar till varför det borde göras undantag från minimifolkmängden. I
enstaka fall gavs kommunerna möjlighet att lämna yttranden över utkasten.491
Därefter fick landshövdingarna i regel ansvaret för den fortsatta processen.
Det inleddes då överläggningar med företrädare för kommunerna om utkasten.
Vid dessa tillfällen framförde kommunerna ofta kritiska synpunkter. Utifrån
utkasten och överläggningarna med kommunerna utarbetade länsstyrelserna
sedan preliminära förslag till ny indelning. Detta skedde i flertalet fall under
våren 1947, men för huvuddelen av Älvsborgs län så sent som i mars 1948.
Fördröjningen i Älvsborgs län hängde antagligen samman med ett utdraget
samråd om utkastet. En orsak till detta var det stora antalet landskommuner.
De preliminära förslagen motiverades i allmänhet på samma sätt som
utkasten. Dessa förslag skickades ut för yttrande till berörda kommuner och till
landstingens förvaltningsutskott. Kommunernas yttranden skulle lämnas av
fullmäktige eller kommunalstämma. Därutöver fick andra organ yttra sig. Det
gällde stiften, häradshövdingarna, fattigvårdskonsulenterna, folkskoleinspektörerna, landsfiskalerna, överlantmätarna och 1:e provinsialläkarna. Det hölls också
samråd med landsfogdarna, länsarkitekterna, länsveterinärerna, vägdirektörerna
och distriktsingenjörerna för vatten och avlopp. Avsikten med detta var att ta
reda på om dessa utifrån respektive område hade några särskilda synpunkter på
indelningen. Dessa var inte några tunga remissinstanser, varför de inte kommer
att beröras i avhandlingen. Därutöver var ortnamnskommissionen remissinstans
för namnfrågorna.
Utifrån de preliminära förslagen och kommunernas yttranden utarbetade
länsstyrelserna sina slutgiltiga förslag, vilka sedan överlämnades till kollegiet.
Detta skedde i regel under hösten 1947. I Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs
län skedde detta dock först på sommaren 1948.492
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Vid kollegiets behandling av indelningsfrågorna var kollegiets beslutande
instans förstärkt med två lekmän. Det handlade dels om ledamoten av andra
kammaren Abel Andersson (s) från Jönköpings län, dels om den förre ledamoten
av andra kammaren Gustav Nilsson (h) från Hallands län. I vanliga fall fattades
kammarkollegiets beslut enbart av tjänstemän. Antalet tjänstemän från kollegiet
var tre, generaldirektören Eric Sverne, kammarrådet Erik Schalling samt en
föredragande. Den sistnämnda funktionen var uppdelad på flera olika tjänstemän,
vilka var och en ansvarade för ett antal län.493 Det fanns en personell anknytning
till kommunindelningskommittén, då både Gustav Nilsson och Erik Schalling
hade varit ledamöter i kommittén. Vidare deltog även länsrepresentanterna vid
den förberedande behandlingen av ärendena från de olika länen. De deltog
däremot inte i kollegiets beslutsfattande. Det var också ett ganska stort antal
kommuner som gjorde uppvaktningar hos kollegiet för att redogöra för sina
synpunkter. I vissa fall överlämnades namnunderskrifter från befolkningen som
stöd för kommunens krav. Landskommunernas förbund gav kommunerna hjälp
med kontakterna med kollegiet och senare även med departementet.494
En viktig del i kollegiets beredning var att utreda andra alternativ till ny
indelning än vad länsstyrelserna tidigare hade föreslagit. I sådana fall blev dessa
förslag remitterade till de berörda kommunerna för yttrande. Kollegiet föreslog
inga nya alternativ till indelning utan att de berörda kommunerna fick yttra sig.
Därefter överlämnade kollegiet noggrant motiverade förslag till ny indelning för
de olika länen till Kungl. Maj:t. Detta skedde från december 1948 till december
1949. Därutöver lämnades några yttranden under våren 1950.495
Inom regeringen hade inrikesdepartementet ansvaret för indelningsfrågorna.
Detta departement hade inrättats genom en delning av socialdepartementet den 1
juli 1947.496 Inom departementet avdelades det personal som hade till uppgift att
gå igenom alla ärenden. Även vid detta tillfälle var det många kommuner som
direkt ville framföra sina synpunkter till departementet. I ett flertal fall ordnades
detta genom att företrädare för departementet reste omkring i landet och träffade
politiker som var missnöjda eller tveksamma inför nyordningen. Det hölls 150200 sådana möten i landet. Vid dessa tillfällen var även landshövdingarna och
länsrepresentanterna med. I vissa fall påstås mötena ha medverkat till att dämpa
missnöjet.497
Inom ramen för inrikesdepartementets beredning skedde nya utredningar av
samtliga ärenden. I ett begränsat antal fall utarbetades nya förslag till lösningar
av indelningen. Dessa förslag sändes ut för yttrande till berörda kommuner och
olika statliga myndigheter. Principen var att ingen kommun skulle beröras av ett
–––––––––
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beslut som kommunen inte hade getts möjlighet att yttra sig över innan det
formella beslutet fattades.498 Detta får anses vara en konventionell metod för att
åstadkomma förankring.
Det första beslutet fattades den 25 februari 1949 och avsåg Blekinge län.499
De sista besluten om hela län fattades den 31 mars 1950 och gällde Uppsala,
Jönköpings, Kalmar, Västerbottens och Norrbottens län. Ett kompletterande
beslut om Malmöhus län togs först den 16 juni 1950.500 I praktiken skedde alltså
besluten under perioden från februari 1949 till mars 1950. Beredningen inom
departementet uppgick som minst till två månader (Gotlands län).501
Det avslutande arbetet 1950-1951 sköttes huvudsakligen av de blivande
storkommunerna själva. En faktor som underlättade detta var att det i de flesta
fall inte behövde göras någon ekonomisk reglering, då storkommunerna övertog
kommunernas tillgångar och skulder. Dessutom utgick övergångsbidrag för att
stora skattehöjningar skulle ske successivt. Lagstiftningen innehöll emellertid ett
undantag som innebar att delar av storkommuner (förutvarande kommuner)
kunde påföras en extra utdebitering om kommunen på ett otillbörligt sätt hade
försökt undandra sig kommunala utgifter under perioden 1944-1951. Det finns
exempel på att detta också kom till utförande.502
I början av år 1950 kunde de nya kommunerna hålla en kommunalstämma,
där en temporär kommunalnämnd valdes. Denna nämnd skulle ansvara för
förberedelsearbetet. I en hel del fall hade kommunerna redan innan dess utsett
samarbetsdelegationer för att diskutera olika frågor om sammansmältningen av
verksamheten. Vid de formella besluten hade Kungl. Maj:t pekat på behovet av
sådana kontakter.
Nästa moment var valet till fullmäktige i september 1950. Dessa fullmäktige
trädde i tjänst den 1 januari 1951 för att förbereda kommunernas verksamhet. De
valde även styrelser och nämnder för de nya kommunerna under 1951. Viktiga
frågor var då bl.a. att besluta om huvudort, administrationens uppbyggnad, med
eller utan tjänstemän, samt skolans organisation. Att skolan intog en särställning
berodde på att i de kommuner som saknade fullmäktige var det församlingen
som ansvarade för skolan fram till 1952. Genom detta fanns det tid att finna
formerna för arbetet i de nya storkommunerna innan indelningen trädde i kraft.503
Hur detta arbete förlöpte i storkommunerna har jag ingen bild av. Detta kräver
nämligen en noggrann genomgång av en stor mängd kommunala handlingar.
Utöver olika organisatoriska frågor är en del i en sådan undersökning i vilken
grad det fanns geografiska motsättningar vid valen till styrelser och nämnder.
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Inför att reformen skulle träda i kraft bedrevs det en upplysningsverksamhet
för politiker. Ett syfte med detta var att de förtroendevalda även efter reformen
skulle kunna administrera verksamheten med ingen eller endast liten hjälp av
tjänstemän. Om det blev nödvändigt med tjänstemän skulle kurserna medverka
till att de förtroendevalda hade tillräckliga kunskaper för att undvika att det
uppstod ett långtgående tjänstemannastyre.504

Länsstyrelsernas utkast 1946-1947
Länsstyrelsernas utkast presenterades för kommunerna i allmänhet under hösten
1946. I mindre antal län skedde detta emellertid först under början av år 1947.
Länsstyrelsernas huvudalternativ innebar att den nya indelningen skulle bestå av
855 landskommuner, 66 köpingskommuner och 126 städer. Totalt skulle det
alltså finnas 1047 primärkommuner.505 I jämförelse med antalet landskommuner
1946 skulle minskningen sålunda uppgå till 63 procent. De länsvisa skillnaderna
var betydande. De mest omfattande sammanläggningarna skulle ske i Gotlands
och Skaraborgs län.
Enligt utkasten skulle 309 landskommuner inte beröras av reformen. Dessa
utgjorde 36 procent av de föreslagna stor-/landskommunerna.506 67 (åtta procent)
av stor-/landskommunerna hade under 2000 invånare. Antalet landskommuner
som inte föreslogs beröras av reformen uppvisade stora variationer mellan länen.
Samma sak gällde för enheter med mindre än 2000 invånare.507
De flesta undantagen motiverades på grundval av olika former av geografiska/
rumsliga orsaker såsom ett isolerat läge, framförallt för ö- och kustkommuner,
bristfälliga kommunikationer, d.v.s. dålig standard på vägar och mindre bra
kollektivtrafik, långa avstånd till eventuell huvudort, att kommunen var belägen
vid länsgränsen eller riksgränsen samt att kommunen gränsade till en större eller
medelstor stad (förortskommun). Det kunde också handla om att kommunerna
hade en stigande befolkning till följd av en gynnsam utveckling av näringslivet
och därför ganska snart skulle komma att ha över 2000 invånare. I vissa fall
kunde motiveringen också vara av att det inte fanns någon samhörighet med
grannkommunerna. I några fall uttrycktes detta som att det fanns djupgående
motsättningar mellan kommunerna av så kallad folkpsykologisk art eller att
invånarna i kommunerna hade olika kynnen.508
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Länsstyrelsernas preliminära förslag
1947-1948
Utkasten utgjorde viktiga underlag för de preliminära förslag till ny indelning
som länsstyrelserna färdigställde och sände ut till kommunerna för yttrande.
Detta skedde i allmänhet under våren och sommaren 1947. Motiveringarna till
förslagen uppvisade stora likheter med utkasten. I vissa fall var motiveringarna
mer utförliga än i utkasten. De preliminära förslagen innebar att den kommunala
indelningen i framtiden skulle bestå av 842 landskommuner, 68 köpingar och
125 städer, m.a.o. 1035 primärkommuner.509Antalet föreslagna primärkommuner
var alltså enligt huvudalternativen 12 färre än i utkastet. I vissa län lämnades det
flera alternativa förslag. Siffran 1035 skall därför inte ses som helt statisk.
De preliminära förslagen innebar att 310 landskommuner inte skulle beröras
av reformen.510 Antalet storkommuner med färre än 2000 invånare var 66.511
Länsstyrelsernas motiveringar till undantagen från minimifolkmängden avvek
inte mycket i förhållande till motsvarande motiveringar i utkasten. Det handlade
sålunda framförallt om olika former av geografiska argument. I vissa fall kunde
länsstyrelserna motivera sina förslag med kommunernas synpunkter på utkasten.

Kommunernas yttranden över länsstyrelsernas preliminära förslag 1947-1948
Kommunernas behandling av länsstyrelsernas preliminära förslag skedde främst
under våren och sommaren 1947. Av landets 2509 kommuner var det 1475 (59
procent) som tillstyrkte förslagen. I en del fall tillstyrkte kommunerna ett av
länsstyrelsernas alternativ. Antalet avstyrkande kommuner var 772 (31 procent).
262 kommuner (10 procent) fick antingen inte förslagen på remiss, tog inte
ställning till förslagen eller avstod från att lämna något yttrande.512
Den sistnämnda gruppen bestod till största delen av städer, köpingar samt
landskommuner med relativt höga invånarantal, vilka inte skulle beröras av den
nya indelningen och därför i regel inte hade några erinringar mot detta. Det fanns
också ett mindre antal kommuner med låga invånarantal som i någon form av
tyst protest avstod från att yttra sig eller lämnade remissvar som innebar att de
inte tog ställning. Av de 772 kommuner som avstyrkte länsstyrelsernas förslag
var det 264 (34 procent) som yrkade att få kvarstå som egna kommuner. De
övriga 508 (66 procent) kommunerna ville alltså ha en annan sammansättning av
den storkommun där kommunen skulle ingå.
Det förekom också i en hel del fall att kommuner i första hand avstyrkte
länsstyrelsens förslag, medan de i andra eller tredje hand kunde godta förslagen.
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På grundval av de uppgifter som finns i länsstyrelsernas och kammarkollegiets
handlingar var det 111 kommuner (14 procent av de kommuner som avstyrkte)
som i andra eller tredje hand kunde godta förslagen.
Invånarantalets betydelse för kommunernas ställningstaganden framgår av
nedanstående tabell.

Tabell 22. Invånarantal i de kommuner som avstyrkte respektive
tillstyrkte länsstyrelsernas preliminära förslag 1947-1948
Invånare 1946

Avstyrkte
Tillstyrkte Totalt
Typ av avstyrkande
Egen
Annan
Summa
kommun kombination avstyrkande
0-499
7
142
149
397
546
500-999
18
180
198
431
629
1000-1499
77
105
182
236
418
1500-1999
66
37
103
113
216
2000-2499
35
20
55
84
139
2500-2999
21
5
26
57
83
3000-3499
10
2
12
37
49
3500-1000000 30
17
47
120
167
Summa
264
508
772
1475
2247
Källa: Länsstyrelsernas slutliga förslag 1947-1948, kammarkollegiets yttranden
1948-1950 och kommunala handlingar 1947-1948.
Att det var kommuner med de lägsta respektive de högsta invånarantalen som i
störst utsträckning tillstyrkte de preliminära förslagen var inte helt förvånande.
Kommuner som hade under 1000 invånare hade mycket små möjligheter att få
behålla sin självständighet, medan kommuner med över 2500 invånare hade goda
förutsättningar att få förbli egen kommun eller få en dominerande ställning i en
storkommun.
Kommuner med mellan 1000 och 2500 invånare hade däremot möjligheter att
lämnas utanför nyindelningen eller få en någorlunda stark position i en nybildad
storkommun. Detta innebar att det kunde finnas förutsättningar att åstadkomma
en förändring genom att mobilisera ett kraftfullt motstånd mot den indelning som
föreslogs i det preliminära förslaget.
Det fanns också ett klart samband mellan invånarantalet och om kommunen
krävde bibehållen självständighet eller yrkade på en annan sammansättning av
storkommunen. Detta innebar att kommuner med under 1000 invånare till hög
andel yrkade på andra kombinationer, medan kommuner med över 2500 invånare
i stor utsträckning ville förbli egna kommuner.
Kopplingen mellan folkmängden och inställningen till förslagen ger ett klart
genomslag i yttrandena från kommuner som endast hade kommunalstämma
(mindre än 700 invånare). Av dessa var det 474 (72 procent) som tillstyrkte,
medan 183 (28 procent) avstyrkte. Deltagandet på stämmorna går bara att utläsa
när det blev voteringar. Den högsta närvaron fanns i Sils kommun (Värmlands
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län), där 66 procent deltog. Den allra lägsta närvaron fanns i Öraby kommun
(Kristianstads län) med två procent. I medeltal var närvaron 14 procent.513 Detta
skulle kunna tyda på att den nya kommunindelningen åtminstone i vissa fall inte
medförde något riktigt brett folkligt engagemang.
Det är av intresse att jämföra de argument som framfördes som motiv för att
en kommun skulle få behålla sin självständighet eller för att åstadkomma en
annan kommunkombination. Framförallt åberopades olika former av rumsliga/
geografiska argument, främst långa avstånd, dålig kvalitet på vägnätet samt
bristfälliga allmänna kommunikationer. Ett annat flitigt använt argument var att
storkommunerna skulle få för stor yta. Nyligen gjorda eller nära förestående
investeringar i infrastruktur, särskilt vägar, kunde ha betydelse för kommunernas
ställningstaganden. Sådana argument kom till användning både för att få kvarstå
som egen kommun och för att åstadkomma en annan kommunkombination. Ett
argument som till allra största delen endast framfördes för att få kvarstå som
egen kommun var isolerat läge, inte minst framfört av ö-kommuner. Detta
anknöt till reformprinciperna om att ö-kommuner och andra kommuner med
likartade förhållanden skulle kunna få bestå som egna enheter, trots att de hade
under den uppsatta minimifolkmängden på 2000 invånare.
En annan typ av argument handlade både om geografi och gemenskap. Dessa
användes bara för att motivera varför kommunen krävde att få ingå i en annan
kommunkombination. Det påpekades att kommunen hade en annan geografisk
inriktning i fråga om offentlig och kommersiell service, d.v.s. vart invånarna åkte
när de skulle uträtta olika typer av ärenden. Andra faktorer som anfördes var
arbetspendling mellan kommunerna, att en tätort som låg i flera kommuner borde
hamna i samma storkommun samt att kommunen redan hade inlett samarbete
med andra kommuner inom olika områden. Det sistnämnda kunde handla om
kommunalförbund för fattigvård eller polisväsende samt att kommunerna bildade
ett pastorat. Det var inte helt sällsynt med krav på att pastorat med under 2000
invånare skulle få bilda storkommun.
På samma sätt argumenterade också kommunerna emot den indelning som
myndigheterna hade föreslagit. Denna argumentering gick i regel ut på att det
fanns djupa motsättningar mellan kommunerna och att kommunerna hade olika
karaktär eller struktur. Det kunde exempelvis gälla att industri-/tätortskommuner
inte ansågs passa ihop med jordbrukskommuner eller att det inte var lämpligt att
sammanföra kommuner i ren skogsbygd med kommuner som låg i utpräglad
slätt-/jordbruksbygd. Dessa argument på temat geografi och gemenskap var
relativt vanliga, fullt i klass med de renodlat geografiska/rumsliga argumenten.
För det tredje framfördes det argument av kvalitetskaraktär. Det gällde då att
invånarantalet och skatteunderlaget hade varit tillräckligt för att åstadkomma en
god kommunal servicenivå, som räckte till för att kommunen kunde vara en
självständig enhet även i framtiden. Dessa argument inriktades särskilt på de två
tunga kommunala ansvarsområdena socialvård och skolväsende. Utifrån att den
nya brandlagen nyligen hade trätt i kraft var det inte heller alldeles ovanligt att
brandförsvarets goda standard poängterades. Vidare hänvisade kommunerna till
–––––––––
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att den egna ekonomiska ställningen var god. Detta kunde bl.a. ha sin grund i att
kommunen hade betydande belopp placerade i fonder och att kommunen hade
fasta ekonomiska tillgångar i form av jord-/skogsbruksfastigheter. De kvalitativa
argumenten kunde ibland sammanfattas som att en sammanläggning inte skulle
medföra några positiva effekter för den egna kommunen.
Den fjärde typen av argument kan benämnas positiva framtidsutsikter och
användes till största delen för att få bestå som egen kommun. Kommunerna
påtalade då att näringslivet, framförallt industrin, i kommunen hade en mycket
positiv utveckling som skulle leda till att folkmängd och skatteunderlag skulle
öka betydligt i framtiden. På detta sätt skulle kommunen inom en snar framtid ha
över 2000 invånare. Detta var särskilt tydligt i Stockholms län, där ett antal
kommuner med förortskaraktär pekade på att en intensiv byggnadsverksamhet
var nära förestående. Många kommuner som låg på den rena landsbygden var av
uppfattningen att folkminskningen hade hejdats och att kommunens invånarantal
åter skulle börja stiga. I flertalet fall kom dessa förhoppningar inte att realiseras.
Detta innebär inte att kommunerna avsiktligt gav en felaktig befolkningsprognos.
Istället skulle det kunna tyda på att det fortfarande fanns en tro på att den
svenska landsbygden gick en positiv framtid till mötes, m.a.o. en form av
landsbygdsvision. Denna stod i så fall i en tydlig kontrast till den i städer och
andra tätorter ganska utbredda föreställningen om att landsbygden i viss mån
utgjorde ett kvarvarande Fattigsverige som bl.a. förknippades med mörker och
smuts.514
För det femte framfördes olika ekonomiska argument. Vid krav på en annan
sammansättning av storkommunen kunde argumenten ha olika utgångspunkter.
Det kunde antingen handla om att storkommuner inte var tillräckligt ekonomiskt
bärkraftiga, varför det borde göras mer långtgående sammanläggningar eller att
det skulle ske mindre omfattande sammanslagningar i syfte att det inte skulle
uppstå behov av en alltför dyrbar administration. En sådan skulle nämligen med
stor sannolikhet medföra en höjd kommunalskatt. Den sistnämnda typen av
argumentering kom också att användas för att motivera att kommunen borde få
behålla sin självständighet. De ekonomiska argumenten var vanligast i den
sistnämnda versionen. Kraven på mer långtgående sammanläggningar var inte så
vanliga.
För det sjätte förekom det argument av identitetskaraktär. För att motivera
bibehållen självständighet framhölls befolkningens kompakta motstånd mot en
indelningsändring. Det påpekades att kommunen hade utgjort en självstyrande
enhet under en mycket lång tidsperiod och att denna fina tradition borde få
upprätthållas även fortsättningsvis. Detta kunde också uttryckas som att det fanns
en sockenidentifikation som skulle kunna gå förlorad vid en sammanläggning.
Argumenten om bristande gemenskap mellan olika kommuner kan i viss mån ses
som argument med anknytning till den lokala identiteten.

–––––––––
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Argument med demokratianknytning var däremot inte särskilt vanliga. Det
som ändå förekom var att vissa kommuner motiverade sina krav på bibehållen
självständighet med att det annars fanns risk för att det befintliga lekmannastyret
skulle ersättas med ett icke önskvärt tjänstemannavälde och att invånarnas
intresse för kommunalpolitiken därför skulle avta. De kommuner som ville ha en
annan sammansättning av storkommunen framförde ett argument som kan sägas
ha utgjort en kombination av demokrati- och identitetsargument, nämligen att en
av de ingående kommunerna skulle få en alltför dominerande ställning i den nya
storkommunen.515
Orsaken till att argumenten inte har kvantifierats är att kollegiets yttranden i
många fall inte alls redovisar kommunernas argument eller att bara en begränsad
del av argumenteringen har refererats. Det sistnämnda har jag funnit tydliga
belägg för genom de omfattande stickprovskontroller av kommunala protokoll
som jag har genomfört parallellt med genomgången av handlingarna från de
statliga organen.
De länsvisa skillnaderna mellan kommunernas ställningstaganden till de
preliminära förslagen redovisas i tabellen nedan.
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Tabell 23. Länsvis fördelning av antalet och andelen kommuner som
avstyrkte respektive tillstyrkte länsstyrelsernas preliminära förslag
1947-1948
Län
Avstyrkte Procent Tillstyrkte Procent
Stockholms stad
0
0
0
0
Stockholms län
32
36
57
64
Uppsala
19
24
59
76
Södermanland
27
29
66
71
Östergötland
44
31
99
69
Jönköping
50
38
80
62
Kronoberg
39
44
50
56
Kalmar
25
23
84
77
Gotland
35
38
57
62
Blekinge
11
46
13
54
Kristianstad
64
43
84
57
Malmöhus
77
32
166
68
Halland
23
25
69
75
Göteborg o Bohus 33
43
43
57
Älvsborg
75
34
147
66
Skaraborg
45
17
220
83
Värmland
52
63
40
37
Örebro
27
50
27
50
Västmanland
28
46
33
54
Kopparberg
6
24
19
76
Gävleborg
7
23
23
77
Västernorrland
32
74
11
26
Jämtland
21
43
28
57
Västerbotten
0
0
0
0
Norrbotten
0
0
0
0
Summa/Medel
772
34
1475
66
Källa: Länsstyrelsernas slutliga förslag 1947-1948, kammarkollegiets
1948-1950 och kommunala handlingar 1947-1948.

Summa
0
89
78
93
143
130
89
109
92
24
148
243
92
76
222
265
92
54
61
25
30
43
49
0
0
2247
yttranden

Det fanns betydande skillnader mellan de olika länen i fråga om fördelningen
mellan de kommuner som ville förbli egna kommuner och de kommuner som
yrkade på en annan sammansättning av storkommunen. Den viktigaste orsaken
till skillnaderna var den kommunstruktur som fanns innan reformen, som innebar
att i län med många kommuner med låga invånarantal var det mycket få krav på
att få kvarstå som egen kommun. Gotlands och Skaraborgs län är mycket bra
exempel på detta. I konsekvens med detta var det främst i län där kommunernas
folkmängd var förhållandevis hög som det var vanligast med krav på bibehållen
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självständighet. Göteborgs och Bohus, Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs och
Västernorrlands län var tydliga uttryck för detta.516
Hur kommunernas politiska majoritsförhållanden påverkade inställningen till
de preliminära förslagen framgår av nedanstående tabell.

Tabell 24. Majoritetsläget i kommuner som avstyrkte respektive
tillstyrkte länsstyrelsernas preliminära förslag 1947-1948
Majoritet*
Avstyrkte Procent Tillstyrkte Procent
Summa
S+K
211
35
395
65
606
Bf + Fp + H
406
34
798
66
1204
Annan
155
35
282
65
437
Summa/Medel 772
34
1475
66
2247
Källa: Länsstyrelsernas slutliga förslag 1947-1948, kammarkollegiets yttranden
1948-1950, kommunala handlingar 1946-1948 och Kommunala valen år 1946.
* Här avses majoriteten i stadsfullmäktige i städer och kommunalfullmäktige i
köpingar och landskommuner samt majoriteten av rösterna i landstingsvalet i de
köpingar och landskommuner som hade stämma som beslutande organ.
Andelen kommuner som avstyrkte respektive tillstyrkte de preliminära förslagen
var nästan lika stor i kommuner med socialistisk, borgerlig eller annan majoritet.
Kommunernas ställningstaganden verkar alltså inte ha haft så mycket att göra
med vilken politisk majoritet som fanns i kommunen. Med tanke på att det ändå
fanns vissa skiljelinjer vid behandlingen i riksdagen är detta av klart intresse. Det
skall framhållas att de kommuner som inte yttrade sig till betydande del hade
socialistisk majoritet. Utfallet påverkades även av att kommuner som hade låg
folkmängd till övervägande del hade en borgerlig majoritet. Som tidigare har
nämnts tillstyrkte de minsta kommunerna de preliminära förslagen i relativt hög
utsträckning.517
I flertalet fall fastställdes kommunernas yttranden genom konsensusbeslut.
Enligt kollegiets yttranden samt vissa kompletterande kommunala handlingar
förekom det voteringar vid 175 tillfällen (åtta procent). Av dessa gällde 133 (76
procent) omröstningar mellan olika kommunkombinationer. Omröstningar där
bibehållen självständighet ställdes mot ett sammanläggningsalternativ förekom
vid 40 tillfällen (23 procent). I två fall (en procent) genomföredes voteringar om
kommunens länstillhörighet. Därutöver lämnades det reservationer vid totalt 11
tillfällen. Sju av dessa gällde motsättningar där att av alternativet utgjordes av
–––––––––
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bibehållen självständighet. De resterande fyra fallen gällde motsättningar mellan
olika kommunkombinationer. 27 av voteringarna skedde på kommunalstämmor.
Fyra kommuner hade folkomröstningar för att avgöra inställningen till olika
alternativ. I dessa varierade deltagandet mellan 58 och 81 procent. Tre gällde val
mellan olika kommunkombinationer, medan en handlade om ett val mellan att
förbli egen kommun eller att inkorporeras med en stad. I två av fallen, där valet
stod mellan olika kombinationer, blev utslagen relativt tydliga med fördelningen
60 mot 40 respektive 57 mot 43 procent. I de två andra fallen, där det gällde val
mellan två olika kommunkombinationer respektive val mellan självständighet
och sammanläggning, blev utslagen mycket tydliga. Utfallet blev då 97 mot tre
respektive 88 mot 12 procent.518
Det var svårt att uppnå enighet om att använda namnet på en av kommunerna.
Detta gällde särskilt när kommunerna hade relativt likvärdig folkmängd. När en
av kommunerna var avsevärt större än de övriga fanns det större förutsättningar
för att uppnå enighet. Trots oenigheten föreslog länsstyrelserna att flertalet
storkommuner skulle få namn efter en av kommunerna. Det var däremot lättare
att nå enighet om att använda dubbelnamn, exempelvis som Finnskoga-Dalby i
Värmlands län och namn med häradsanknytning som Ydre i Östergötlands län.
Även namn efter tätorter, inte sällan huvudorten, som Skultorp i Skaraborgs län
eller namn av naturgeografisk art som Kinnekulle i Skaraborgs län var gångbara.
Vid ett antal tillfällen föreslog kommuner dubbelnamn eller motsvarande av
lite udda karaktär. Gillberga kommun i Södermanlands län föreslog i första hand
att storkommunen, som skulle bestå av Gillberga, Lista, Öja och Västermo,
skulle få namnet Glöva, alltså de fyra landskommunernas begynnelsebokstäver
kompletterat med ett a. Ett annat exempel var att S:t Sigfrids landskommun i
Kalmar län inledningsvis som ett alternativ nämnde att en storkommun som
bestod av Ljungby och S:t Sigfrids kommuner kunde få namnet Ljungafrid.
Denna typ av namn fick sällan stöd av länsstyrelserna. Det förekom också att
kommunerna föreslog namn som hämtades ur den lokala historien långt tillbaka i
tiden. Ett uttryck för detta var förslaget att Torslunda storkommun i Kalmar län
istället skulle benämnas Gråborg.519
Kommunernas yttranden över huvudorter i storkommunerna nämns endast i
begränsad omfattning i de statliga myndigheternas handlingar. Det är viktigt att
påpeka att valet av huvudort formellt låg hos storkommunen själv. De statliga
organen redovisade därför lämpliga huvudorter. I de fall där kommunerna yttrade
sig i denna fråga förekom det en del oenighet. Det var inte helt sällsynt att
kommuner föreslog att huvudorten skulle förläggas till den egna kommunen.
Precis som i fråga om namnen var det lättast att uppnå konsensus om det fanns
en ort som var klart större än övriga orter. I de fall där det fanns två eller fler
ungefär lika stora orter uppkom det oftare konflikter.
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De rent geografiska betingelserna spelade också en viktig roll. Om en möjlig
huvudort låg i utkanten av storkommunen, skulle en majoritet av invånarna få
alltför långa avstånd till denna ort. Förtroendemännen skulle då få besvär att ta
sig till de kommunala sammanträdena, vilka i allmänhet skulle hållas i den nya
huvudorten. Utöver de rent fysiska avstånden spelade även vägstandarden och
tillgången på allmänna kommunikationer en inte oväsentlig roll. De geografiska
förhållandena kunde medföra att en majoritet av kommunerna i storkommunen
inte ville ha den ort som hade högst folkmängd som huvudort.520

Länsstyrelsernas slutliga förslag
1947-1948
Efter det att länsstyrelserna hade tagit del av kommunernas yttranden upprättades
slutliga förslag till ny indelning. I några enstaka fall fick kommunerna dessa
förslag på förnyad remiss, varefter förslagen överlämnades till kollegiet. Detta
skedde i regel under andra halvåret 1947 och första halvåret 1948. Förslagen
(huvudalternativen) innebar en indelning i 842 landskommuner, 73 köpingar och
128 städer. Totalt skulle det finnas 1043 kommuner.521
I förhållande till de preliminära förslagen var ändringarna begränsade. De
skillnader som ändå fanns handlade främst om att antalet städer och köpingar
hade ökat, medan landskommunernas antal hade minskat i samma omfattning.
Det hade förekommit vissa begränsade ändringar inom de olika länen, varav de
största förändringarna hade gjorts i Värmlands län. Detta län hade nämligen
intagit en tätposition i fråga om andelen kommuner som avstyrkte de preliminära
förslagen. Detta bör ha varit en orsak till att antalet storkommuner hade ökat med
fem. Det kan ses som en återgång i riktning mot det mindre strikta utkastet.
Motiveringarna till länsstyrelsens förslag hade stora likheter med motiveringarna
i utkasten och de preliminära förslagen. Det som däremot hade tillkommit var
kommunernas synpunkter. I de slutliga förslagen kunde länsstyrelserna fullt ut
motivera sina förslag utifrån de yttranden som kommunerna hade lämnat över de
preliminära förslagen.
Kommunernas remissvar kunde för det första användas för att ytterligare
understryka de förslag som länsstyrelserna hade lagt i utkasten och/eller i de
preliminära förslagen. Detta var särskilt tydligt i de fall där länsstyrelserna hade
lämnat alternativa indelningsförslag. För det andra kunde remissvaren användas
som motiv till att göra ändringar i relation till de preliminära förslagen. Att
länsstyrelserna tog hänsyn till kommunernas åsikter var fullständigt i linje med
principbeslutet, där det angavs att lokala opinioner skulle beaktas så långt som
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det var möjligt. Dessa förändringar var inte omfattande. Ett genomförande av
många kommuners krav hade medfört avsteg från reformens huvudprinciper.522
Totalt var det 64 kommuner som fick sina krav på förändringar tillgodosedda i
de slutliga förslagen. Att förändra i positiv riktning medförde också att andra
kommuner som hade tillstyrkt de preliminära förslagen ställdes inför slutliga
förslag som de inte godtog. Det fanns 111 sådana kommuner. Detta hängde till
största delen samman med att de länsstyrelser som hade redovisat flera alternativ
i de preliminära förslagen i de slutliga förslagen i de flesta fall bestämde sig för
ett alternativ. Det förekom i ett begränsat antal fall att länsstyrelserna lämnade
två alternativa förslag även i de slutliga förslagen.523
Antalet landskommuner som inte skulle beröras av reformen uppgick till 321
vilket var något fler än i de preliminära förslagen.524 Detta bör ha hängt samman
med olika kommuners kamp för bibehållen självständighet. Undantagen från den
lägsta folkmängden uppgick till 75 landskommuner.525 I förhållande till de
preliminära förslagen var ökningen nio kommuner. Detta berodde främst på att
fler kommuner skulle undgå sammanläggning. Dessutom hade den fortlöpande
folkminskningen på landsbygden pågått ytterligare ett år.
Motiveringarna till undantagen handlade främst om geografisk belägenhet,
folkmängd på bara något under 2000 invånare, gott skatteunderlag, bra kvalitet
på den kommunala verksamheten samt kommunens motstånd. Länsstyrelsernas
motiveringar stämde till ganska stor del överens med de argument för bibehållen
självständighet som kommunerna hade framfört i sina yttranden.526

Kammarkollegiets beredning och nya
alternativ 1947-1949
Under andra halvåret 1947 och under hela år 1948 arbetade kammarkollegiet
med att gå igenom alla indelningsärenden. I vissa fall tog kollegiet fram helt nya
förslag till lokal indelning av vissa områden. Under åren 1948-1949 skickades
förslagen på remiss till berörda kommuner. Det gällde 299 olika alternativ.527 Att
förslagen blev så många berodde framförallt på att kammarkollegiet i vissa fall
laborerade med ett flertal olika alternativ inom ett och samma område.
Ett syfte med kollegiets förslag var att nedbringa antalet storkommuner som
inte skulle nå upp till 2000 invånare. Kollegiets förslag var också i flertalet fall
mer långtgående än vad länsstyrelserna hade föreslagit. Om dessa förslag skulle
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ha genomförts fullt ut hade antalet storkommuner blivit färre än vad det verkliga
utfallet kom att bli.528

Kommunernas yttranden över kammarkollegiets förslag 1948-1949
Av de 767 kommuner som lämnade yttranden över kollegiets förslag var det 521
(68 procent) som avstyrkte dessa, medan 246 (32 procent) kommuner godkände
något av alternativen. Detta utfall sammanhängde sannolikt med att kollegiets
förslag i många fall var mer långtgående än länsstyrelsernas förslag.529 Detta ger
också en tydlig indikation på att kommunerna i allmänhet inte ville ha särskilt
långtgående sammanläggningar.
De motiveringar som kommunerna angav för att avstyrka förslagen var i stora
drag desamma som hade använts vid remissbehandlingen av länsstyrelsernas
preliminära förslag. I och med att kollegiets nya förslag i regel innebar ännu
större kommunala enheter var det särskilt de geografiska argumenten, framförallt
långa avstånd, bristfälliga kommunikationer och isolerade lägen, som betonades.
Kommunernas yttranden skulle i vissa fall innehålla förslag på kommunnamn
och huvudort.
Vid 49 tillfällen fastställdes kommunernas yttranden efter voteringar. 35 (71
procent) av dessa gällde val mellan olika kommunkombinationer, medan de
resterande 14 (29 procent) handlade om voteringar där bibehållen självständighet
ställdes mot att ingå in en viss kombination. Utöver voteringarna förekom det
reservationer i tre kommuner. Två av dessa var val mellan olika kombinationer,
medan en avsåg om kommunen skulle förbli en självständig enhet eller ingå i en
storkommun. Åtta av voteringarna skedde på stämmor. Närvaron varierade då
mellan en och 54 procent, med ett genomsnittsvärde på 21 procent.530 Även
länsstyrelserna intog i många fall en negativ inställning till kollegiets alternativ.
Länsstyrelserna valde istället att hålla fast vid sina slutliga förslag.531
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Kammarkollegiets förslag till indelning
1948-1950
Mellan december 1948 och december 1949 samt med en smärre komplettering
under våren 1950 överlämnade kollegiet sina slutliga förslag till ny indelning till
Kungl. Maj:t. Enligt dessa förslag skulle det finnas 814 landskommuner, 79
köpingar och 132 städer. Antalet kommuner skulle därmed uppgå till 1025.532
Kammarkollegiets förslag byggde i viss mån på de alternativ som hade
remitterats till kommunerna under 1948-1949. En hel del av de mest långtgående
alternativen hade kollegiet lagt åt sidan. Detta bör ha hängt samman med
kommunernas negativa inställning till dessa. I jämförelse med länsstyrelsernas
slutliga förslag hade antalet kommuner minskat med 18. Antalet landskommuner
som skulle lämnas utanför reformen var 291. Detta innebar att kollegiet hade
intagit en hårdare linje än länsstyrelserna. Antalet landskommuner som inte
skulle beröras av reformen hade minskat med 30. Detta bidrog till att antalet
stor-/landskommuner som skulle få under 2000 invånare sjönk från 75 till 52.533
Kammarkollegiet kan alltså sägas ha följt reformprinciperna mera strikt än
vad länsstyrelserna hade gjort. Störst förändringar i länsstyrelsernas förslag i
detta avseende hade gjorts i Kronobergs och Skaraborgs län. I Älvsborgs och
Jämtlands län var kammarkollegiet något mer benäget att göra avsteg från
minimifolkmängden än vad länsstyrelserna hade varit.
De kommuner med färre än 2000 invånare som inte godkändes av kollegiet
var både sådana som länsstyrelserna hade motiverat utifrån rent geografiska skäl
och om kommuner med nästan 2000 invånare. Främst handlade det om den
senare gruppen. Bland de geografiska fall som inte godtogs av kammarkollegiet
fanns ö-kommunerna Gräsö (Stockholms län) och Aspö (Blekinge län) samt
skägårdskommunerna S:t Anna (Östergötlands län) och Loftahammar (Kalmar
län). För de kommuner som godkändes med lägst folkmängd angavs i samtliga
fall geografisk belägenhet. Av dessa skall fyra lyftas fram. Alla kom att godtas
av Kungl. Maj:t och var de enda kommuner som efter reformens genomförande
hade under 1000 invånare.
Det första exemplet var Hotagens kommun i Jämtlands län med 1015 invånare
och 13 913 skattekronor 1949. Detta undantag motiverades med att kommunen
saknade vägförbindelse med annan kommun i Sverige än Föllinge. Från byarna i
Hotagen var det 70-80 kilometer till huvudorten i Föllinge. Det framhölls även
att det planerades en utbyggnad av vattenkraften inom kommunen. Detta skulle
troligen medföra ett ökat invånarantal och skatteunderlag. Hotagen hade blivit en
egen kommun genom en utbrytning ur Föllinge kommun år 1901.534
–––––––––
532

Kammarkollegiets yttranden 1948-1950. En länsvis förteckning finns i bilaga 3:11 på s 313.
Kammarkollegiets yttranden 1948-1950. En länsvis förteckning över antalet landskommuner som
inte skulle beröras finns bilaga 3:4 på s 305. En länsvis förteckning över antalet stor-/landskommuner med under 2000 invånare finns i bilaga 3:5 på s 306.
534
Kammarkollegiets yttrande 1949-09-22, protokoll Hotagens kommunalfullmäktige 1947-06-15
och Ivarsson 1992 s 177.
533

162

Exempel nummer två var Visingsö i Jönköpings län, som år 1949 hade 1023
invånare och 11 020 skattekronor. Kammarkollegiet följde främst länsstyrelsens
motivering som gick ut på att Visingsö var en ö-kommun som hade mindre bra
förbindelser med fastlandet, särskilt under de perioder då Vättern var isbelagd.
Dessutom var det osäkert om det skulle bli några förbättrade kommunikationer
inom överskådlig tid. Det framhölls att Visingsö skulle bli tvunget att ha visst
samarbete, framförallt om skolväsendet, med Gränna stad, som var närmaste
grannkommun på fastlandet.535
Det tredje exemplet var Sankt Ibbs kommun (ön Ven) i Malmöhus län med
777 invånare och 13 033 skattekronor 1949. Kollegiet motiverade undantaget
med att det var en ö-kommun och att det fanns ett klart folkligt motstånd mot
sammanläggning. Fullmäktigeledamöterna var emellertid inte eniga i frågan. En
sammanläggning med Landskrona stad skulle också innebära en kraftigt höjd
skatt, från 5.70 till 10 kronor, utan motsvarande standardförbättring. Det senare
skulle, enligt kammarkollegiet, räknas som en betydande olägenhet i enlighet
med riksdagsbeslutet.536
Det sista exemplet var Holmöns kommun i Västerbottens län, som hade 313
invånare och 3978 skattekronor 1949. Kollegiets motivering var att det handlade
om en ö-kommun och att avståndet från kyrkbyn på ön till närmaste hamn på
fastlandet var över 10 kilometer. Under vintrar med normala förhållanden var ön
dessutom på grund av isen isolerad under fyra månader. Holmön hade blivit egen
kommun först 1925. Den kom sedan att bestå som egen kommun ända fram till
år 1974. Den 1 januari 1973 var invånarantalet 168.537 Denna kommun kom
alltså att leva kvar ända fram i modern tid.
Kollegiets beslutande instans, i vilken ingick tre tjänstemän och två lekmän,
var i flertalet fall inte helt eniga om förslagen. Det förekom reservationer i fråga
om ett flertal län. Därutöver anmälde länsrepresentanterna avvikande mening i
ännu fler fall. Dessa personer var dock inte beslutande och kunde därför inte
reservera sig. Generellt sett ville de båda lekmännen tillämpa en något mindre
restriktiv linje med att låta kommuner lämnas utanför den nya indelningen. Det
gällde särskilt kommuner med något över eller under 2000 invånare. Det fanns
också skillnader mellan de båda lekmännen, då Gustav Nilsson (h) var något mer
generös än Abel Andersson (s). Bland länsrepresentanterna fanns det en tendens
att de som representerade borgerliga partier ville göra mindre strikta tolkningar
av reformprinciperna. En orsak till deras mindre strikta hållning var sannolikt att
dessa i många fall fullföljde länsstyrelsernas förslag som inte godtogs av
kollegiets majoritet. Det är även tänkbart att se anknytningar till de borgerliga
utskottsreservationerna i riksdagen. Reservationerna kom att få viss betydelse, då
Kungl. Maj:t i ett antal fall valde att följa reservationerna och/eller de avvikande
meningarna vid de formella indelningsbesluten.538
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Innan kollegiet lämnade förslag på namn hade ortnamnskommissionen fått
lämna yttranden över länsstyrelsernas förslag. I relativt många fall föreslog
kommissionen andra namn än länsstyrelserna eller framförde tveksamhet mot
förslagen. Två grunder för kommissionens erinringar var att det redan fanns ett
likartat namn på annat håll i landet och att namnet avsåg ett större område än vad
den föreslagna storkommunen omfattade. Detta handlade dels om bergs- och
skogsområden, dels om häradsnamn. Det fanns en tendens till att kommissionen
utöver namn efter kommuner ville ha ortnamn och dubbelnamn. Kollegiet valde i
ett flertal fall att inte hörsamma yttrandena från ortnamnskommissionen, utan
godtog istället länsstyrelsernas förslag.539 Expertisens synpunkter vägde alltså
inte så tungt.

Inrikesdepartementets beredning
1948-1950
Under perioden från hösten 1948 till våren 1950 handlades indelningsfrågorna
inom inrikesdepartementet. Ambitionen var att gå igenom samtliga ärenden på
nytt. I ett begränsat antal fall, närmare bestämt 101, skickade departementet ut
alternativa förslag på remiss till kommuner. Några av alternativen var identiska
med förslag som tidigare hade framförts av länsstyrelserna och kollegiet. Det är
därför inte helt korrekt att tala om 101 nya alternativ. I flertalet fall gällde det
geografiskt sammanhängande områden.540 Syftet med detta var att försöka få
fram indelningsalternativ som fler kommuner kunde godkänna.

Kommunernas yttranden över förslag från
inrikesdepartementet 1949-1950
De 101 ovannämnda alternativen berörde 249 kommuner. Av dessa var det 158
(63 procent) som tillstyrkte något av alternativen, medan 91 (37 procent) inte
kunde acceptera något alternativ.541 Kommunerna intog en betydligt mer positiv
inställning till inrikesdepartementets alternativ än till kammarkollegiets förslag. I
samband med yttrandena förekom det 41 omröstningar samt tre reservationer
utan voteringar. I 37 fall (90 procent) handlade det om voteringar mellan olika
kommunkombinationer, medan fyra (10 procent) avsåg omröstningar mellan att
bestå som egen kommun eller att ingå i en viss kombination. Reservationerna
handlade i samtliga fall om val mellan olika kombinationer. Dessutom förekom
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det två voteringar om namnfrågor. Av de 41 voteringarna skedde 10 på stämmor.
Närvaron varierade mellan två och 68 procent. Det genomsnittliga deltagandet
var 24 procent.542

Kungl. Maj:ts formella indelningsbeslut
1949-1950
Kungl. Maj:t fattade sina indelningsbeslut om de olika länen under perioden från
den 25 februari 1949 till den 16 juni 1950. Enligt dessa skulle landet delas in i
822 landskommuner, 82 köpingar och 132 städer, alltså sammanlagt 1036
primärkommuner.543 Det slutliga utfallet år 1952 blev 133 städer, 88 köpingar
och 816 landskommuner, d.v.s. 1037 kommuner. Orsaken till skillnaden var att
en köping, Säffle, fick stadsrättigheter, sex stor-/landskommuner, Vaggeryd,
Hovmantorp, Traryd, Furulund, Lomma och Norberg, blev köpingar samt att en
köping (Skillingaryd) nybildades genom en utbrytning ur en landskommun.544
I jämförelse med kollegiets förslag till ny indelning hade det sammanlagda
antalet primärkommuner ökat med 11. Kungl. Maj:t intog sålunda en lite mindre
restriktiv hållning än kollegiet. Detta medförde dels att antalet landskommuner
som lämnades utanför den nya indelningen ökade från 291 till 304, dels att
antalet enheter med under 2000 invånare steg från 52 till 69. Det senare berodde
även i viss mån på den fortlöpande folkminskningen i många landskommuner.
Kammarkollegiets siffror gällde folkmängden år 1949, medan siffran 69 avser
folkmängden år 1952.
Av de 1037 primärkommuner som fanns från och med år 1952 var det 892 (86
procent) som var helt enligt kollegiets förslag. Det var 145 kommuner som hade
berörts av förändringarna. Det tillkom 33 nya kommuner, medan 21 utgick. I
förhållande till länsstyrelsernas utkast 1946-1947, som var de första förslagen i
det lokala genomförandet, var överensstämmelsen 68 procent.545 Detta måste
betraktas som en ganska hög siffra med tanke på det stora antalet led i processen.
I 38 fall ändrade Kungl. Maj:t namnen på de nya kommunerna, detta trots att
indelningen inte ändrades. Det handlade bl.a. om att regeringen i något större
utsträckning än kollegiet använde namn efter ingående kommuner. Kollegiet
hade i lite större utsträckning föreslagit namn efter orter. Kungl. Maj:ts ändringar
–––––––––
542

Länsstyrelsernas yttranden 1949-1950, kommunala handlingar 1949-1950. Kommunala valen år
1946 och Pettersson 2002 s 168f. På en av de 10 stämmorna med voteringar fanns det också några
personer som inte deltog i omröstningarna. Det exakta antalet anges dock inte. I praktiken var alltså
närvaron på stämman lite högre.
543
SFS 1949:54, SFS 1949:58, SFS 1949:129, SFS 1949:216, SFS 1949:263, SFS 1949:310, SFS
1949:369, SFS 1949: 370, SFS 1949:500, SFS 1949:513, SFS 1949:588, SFS 1949:589, SFS
1949:607, SFS 1949:652, SFS 1950:19, SFS 1950:58, SFS 1950:59, SFS 1950:91, SFS 1950:92,
SFS 1950:93, SFS 1950:94, SFS 1950:95, SFS 1950:100, SFS 1950:101, SFS 1950:102, SFS
1950:103, SFS 1950:109 och SFS 1950:461. En länsvis förteckning finns i bilaga 3:13 på s 315.
544
Årsbok för Sveriges kommuner 1952 förord och s 1 samt 8-34.
545
Länsstyrelsernas utkast 1946-1946, kammarkollegiets yttranden 1948-1950 och Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 212-225.
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innebar i vissa fall att ortnamnskommissionens förslag valdes istället för de
namn som hade föreslagits av länsstyrelserna och kammarkollegiet.546

Förekomsten av tvångssammanläggningar
Med tvångssammanläggningar menas kommuner som berördes av reformens
sammanslagningar som de inte hade godtagit. Syftet är att med hjälp av ett flertal
variabler få fram förklaringar till vilka faktorer som påverkade hur kommunerna
ställde sig till de beslut som Kungl. Maj:t fattade under 1949-1950. Dessa beslut
var slutpunkten på den långa process av samspel mellan statliga myndigheter och
kommuner som hade inletts 1946.
Liksom vid kommunernas yttranden över länsstyrelsernas preliminära förslag
görs det en distinktion mellan två typer av motstånd, dels krav på att få förbli
egen kommun, dels yrkanden om en annan sammansättning av storkommunen.
Den första kategorin uppgick till 242 kommuner (30 procent), medan den senare
kategorin utgjordes av 553 kommuner (70 procent). Sammanlagt handlade det
om 795 kommuner. Det var sammanlagt 2045 kommuner som berördes av
reformen. Andelen kommuner som lades samman med tvång uppgick därmed till
39 procent. Av samtliga nya storkommuner var det 66 procent där minst en av de
berörda kommunerna inte hade accepterat förslaget.547
I siffrorna ingår inte kommuner som inte omfattades av sammanläggningarna,
fast de hade framfört krav på att få läggas samman med en eller flera andra
kommuner eller förklarat att de inte hade någon erinran mot detta. Det rörde sig
dock bara om 29 fall. Vid 12 tillfällen gällde det sammanläggningar mellan
städer och landskommuner, medan de andra 17 fallen avsåg sammanläggningar
mellan landskommuner. Det handlade då om folkrika kommuner som ville ha
sammanläggning med en eller flera grannkommuner med lägre folkmängd.
Fördelningen mellan de olika graderna av tvångssammanläggningar var att
119 kommuner (15 procent av kommunerna som lades samman med tvång)
kunde godkänna beslutet i andra hand eller tredje hand.548
Folkmängdens betydelse för om sammanläggningarna skedde med tvång eller
på frivillig väg framgår av tabellen nedan.

–––––––––
546

Kammarkollegiets yttranden 1948-1950.
Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar 1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner 1949 och Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 212-225.
548
Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, kommunala handlingar 1948-1950 och Årsbok för Sveriges kommuner 1950 s 2.
547
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Tabell 25. Fördelning av invånarantal vid sammanläggningar med
tvång och utan tvång
Invånare 1949 Med tvång

Utan
tvång

Totalt

Typ av tvång
ProEgen
Annan
Summa Procent
kommun kombination tvång
cent
0-499
8
186
194
34
379 66
573
500-999
16
202
218
35
410 65
628
1000-1499
69
105
174
44
223 56
397
1500-1999
59
31
90
51
88
49
178
2000-2499
36
11
47
50
47
50
94
2500-2999
17
5
22
51
21
49
43
3000-3499
11
1
12
32
25
68
37
3500-1000000 26
12
38
40
57
60
95
Summa
242
553
795
39
1250 61
2045
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar
1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner
1949 och 1951.
Att kommuner som hade mellan 1500 och 2999 invånare till högst andel lades
samman med tvång bör kunna kopplas till minimifolkmängden på 2000 invånare.
Invånarantalet hade också stor betydelse för fördelningen mellan de båda typerna
av tvångsmässiga sammanläggningar. Detta är inte förvånande. De kommuner
som hade under 1500 invånare och ändå ville förbli självständiga var i allmänhet
ö- och kustkommuner eller utpräglade glesbygdskommuner.
Tvångssammanläggningarnas fördelning mellan de olika länen framgår av
nedanstående tabell.
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Tabell 26. Länsvis fördelning av kommuner som med tvång ingick i
storkommuner
Län

Typ av krav från kommunen
Egen
Annan Kvot
Summa Procent a) Procent b)
kommun Komb. E/A
tvång
Stockholms stad 0
0
--0
0
0
Stockholms län 12
32
0.38
44
50
73
Uppsala
3
24
0.13
27
35
65
Södermanland
13
25
0.52
38
46
73
Östergötland
7
29
0.24
36
26
50
Jönköping
14
35
0.40
49
42
66
Kronoberg
16
36
0.44
52
75
88
Kalmar
14
25
0.56
39
43
68
Gotland
1
46
0.02
47
52
77
Blekinge
13
3
4.33
16
57
75
Kristianstad
27
30
0.90
57
42
74
Malmöhus
3
57
0.05
60
26
64
Halland
8
22
0.36
30
38
63
Göteborg o Bo. 20
7
2.86
27
38
60
Älvsborg
12
50
0.24
62
31
62
Skaraborg
6
69
0.09
75
29
54
Värmland
23
16
1.44
39
59
73
Örebro
10
13
0.77
23
50
75
Västmanland
6
19
0.32
25
44
72
Kopparberg
3
0
--3
25
33
Gävleborg
6
0
--6
26
36
Västernorrland 16
6
2.67
22
58
87
Jämtland
9
9
1.00
18
40
67
Västerbotten
0
0
--0
0
0
Norrbotten
0
0
--0
0
0
Summa/Medel 242
553
0.44
795
39
66
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar
1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner
1949 och 1951.
a) Antalet kommuner som tvångssammanlades i relation till antalet kommuner i
länet som berördes av sammanläggningarna.
b) Antalet storkommuner/primärkommuner som bildades genom någon form av
tvångssammanläggning i relation till det sammanlagda antalet storkommuner/
primärkommuner som bildades genom sammanläggningar. Kommuner som inte
berördes ingår sålunda inte.
De nio län, Blekinge, Kristianstad, Göteborg och Bohus, Värmland, Örebro,
Kopparberg, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland, som uppvisade hög andel
krav på bibehållen självständighet hade alla utom Kristianstads län främst två
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gemensamma drag. För det första var kommunernas invånarantal i utgångsläget
relativt höga. För det andra fanns det geografiska förhållanden som spelade in,
antingen ytmässigt stora kommuner med tillhörande långa avstånd eller fanns det
ett antal ö- och kustkommuner.549 Av de 576, inklusive sammanläggningar i
förtid 1950-1951, nybildade storkommunerna var det 381 där minst en kommun
inte hade accepterat förslaget.
Det fanns ett ganska klart samband mellan sammanslagningarnas omfattning
och förekomsten av tvångsmässiga sammanläggningar. De storkommuner där
minst en av kommunerna ingick med någon form av tvång bestod i genomsnitt
av 3.83 kommuner. För de storkommuner som bildades utan inslag av tvång var
motsvarande siffra 3.01. Genomsnittsvärdet för alla nybildade storkommuner var
3.55.550 Kommunerna ville sålunda i regel bara ha förhållandevis begränsade
sammanläggningar. Detta kan inte anses vara överraskande. Med stigande antal
kommuner borde nämligen risken öka för att någon kommun hade en avvikande
uppfattning i indelningsfrågan. Samtidigt skulle det också vara tänkbart att om
förhållandevis många kommuner ingick kunde olika eventuella motstridiga
intressen lättare balanseras mot varandra. Det finns alltså utrymme för två olika
hypoteser i utgångsläget.
I de 140 fall, inklusive två förtida sammanläggningar 1951, de nybildade
storkommunerna sammanföll med den befintliga indelningen i pastorat var det
66 (47 procent) av dessa där det förekom någon form av tvång. Dessa bestod i
genomsnitt av 2.38 kommuner. 74 (53 procent) pastoratskommuner gick alltså
ihop frivilligt. I medeltal ingick 2.47 kommuner i denna typ av storkommun. Sett
till alla de 140 storkommunerna bildades dessa i genomsnitt av 2.43 befintliga
kommuner.551 Andelen sammanläggningar med tvång låg alltså klart lägre än för
storkommunerna som helhet.
Med tanke på sambandet mellan långtgående sammanläggningar och hög grad
av tvångssammanläggningar skall det inte dras alltför långtgående slutsatser om
att ett val av pastoratet som storkommun minskade risken för sammanläggningar
med tvång. Antagligen får resultatet ses som en kombination av att det dels
handlade om ganska begränsade sammanläggningar, dels att erfarenheterna av
det befintliga samarbetet inom pastoratet gjorde att motståndet blev mindre.
I fråga om de 16 storkommuner som bildades av hela härad var det 13 (81
procent) som slogs samman med inslag av tvång. Dessa bestod i genomsnitt av
4.92 kommuner. De tre (19 procent) som bildades på helt frivillig väg innehöll i
medeltal 3.67 kommuner. För alla 16 uppgick värdet till 4.69 kommuner.552 Den
–––––––––
549

En karta med den länsvisa fördelningen av andelen tvångssammanläggningar enligt kolumn a) i
tabell 26 enligt ovan redovisas i bilaga 3:14 på s 316.
550
Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar 1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner 1949 och Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 212-225.
551
Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar 1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner 1949, Årsbok för Sveriges kommuner
1951 s 212-225 och Sveriges Statskalender 1951 s 725-801.
552
Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar 1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner 1949 och Årsbok för Sveriges kommuner
1951 s 212-225.
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höga andelen tvångssammanläggningar bland häradskommunerna hängde till
betydande del samman med att det i flertalet fall gällde relativt långtgående
sammanläggningar.
1490 (73 procent) av de kommuner som berördes av reformen var medlemmar
i minst ett kommunalförbund. Av dessa var det 552 (37 procent) som lades
samman med tvång, medan 938 (63 procent) accepterade sammanläggningarna.
70 av de nybildade storkommunerna överensstämde helt med befintliga förbund.
41 (59 procent) av dessa lades samman med inslag av tvång. Dessa innehöll i
medeltal 3.29 kommuner. De resterande 29 (41 procent) storkommunerna gick
samman på frivillig väg. I genomsnitt bildades dessa av 3.07 kommuner.
Medelvärdet för de 70 storkommunerna var 3.20.553 Om storkommunerna var
identiska med existerande kommunalförbund verkar det alltså ha funnits lite
större förutsättningar för att det kunde bli frivilliga sammanslagningar.
Detta kan ses som en parallell till resultatet i fråga om pastoraten. Utfallet
skall också ses mot bakgrund av att en hel del kommuner yrkade avslag på
indelningsförslagen med motiveringen att kommunen redan i nuläget hade ett väl
fungerande samarbete som polisdistrikt, kommunalförbund och pastorat med
andra kommuner. Kommunerna ansåg att de nya storkommunerna borde stämma
överens med existerande samarbetsområden. Detta var särskilt vanligt i fråga om
pastoraten. Problemet var att sådana pastorat ofta hade en folkmängd som låg
under 2000 invånare.
De storkommuner som lades samman med tvång hade en genomsnittlig yta på
283 kvadratkilometer, medan siffran vid frivilliga sammanläggningar var 230.
Totalt sett uppgick den genomsnittliga ytan för de nybildade storkommunerna till
265 kvadratkilometer.554 Detta anknyter till sammanläggningarnas omfattning.
Utifrån att många kommuner framförde olika former av rumsliga/geografiska
argument mot sammanläggningar, både för att få förbli egen kommun och få en
annan kombination, är detta resultat av intresse.
Det politiska majoritetslägets betydelse för om sammanläggningarna gjordes
med eller utan tvång framgår av tabellen nedan.

–––––––––
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Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar 1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner 1946 s 247-258, Årsbok för Sveriges
kommuner 1949 och Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 212-225.
554
Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar 1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner 1949, Årsbok för Sveriges kommuer
1951 212-225 samt Årsbok för Sveriges kommuner 1952 s 4-34.
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Tabell 27. Majoritetsläge i kommuner som lades samman med tvång
respektive de som godtog sammanläggningarna
Majoritet 1)

Med tvång
Utan tvång
Totalt
Typ av tvång
ProEgen
Annan
Summa Procent
kommun kombination tvång
cent
S+K
79
102
181
37
304
63
485
Bf+Fp+H
110
347
457
40
691
60
1148
Annan
53
104
157
38
255
62
412
Summa/Med 242
553
795
39
1250
61
2045
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar
1949-1950, kommunala handlingar 1949-1950, Kommunala valen år 1946 och
Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 212-225.
1) Med majoritet avses politiskt majoritetsläge i stadsfullmäktige i städer och
kommunalfullmäktige i köpingar och landskommuner samt majoriteten av
rösterna i landstingsvalet i de köpingar och landskommuner som hade stämma
som högsta beslutande organ.
Med tanke på att delar av borgerligheten i riksdagen intog en mer skeptisk
inställning till reformen är det inte överraskande att kommuner med socialistisk
majoritet i något större utsträckning gick ihop på frivillig väg. Andelen
kommuner med socialistisk majoritet som slogs samman med tvång måste ändå
betraktas som relativt hög. Socialdemokraternas kommunalpolitiker intog i en
hel del fall en annan inställning till sammanläggningarna än vad partiet hade
gjort på riksplanet. Detta handlade inte minst om att kommuner med socialistisk
majoritet ville kvarstå som egna enheter trots att de hade under 2000 invånare.
Att kommuner med socialistisk majoritet i större utsträckning än kommuner
med borgerlig majoritet krävde bibehållen självständighet bör ha hängt samman
med att de förra i genomsnitt hade ett högre invånarantal än den senare kommungruppen. Det var inte heller helt förvånande att kommuner med annan majoritet
hamnade mitt emellan de båda andra kategorierna.
En annan variant av kommunernas majoritet handlar om hur dessa fördelades
inom de nya storkommunerna. Det är då av särskilt intresse om det fanns någon
skillnad mellan de storkommuner där alla delkommuner hade samma majoritet
(homogen politisk sammansättning) och storkommuner där kommunerna hade
varierande majoritetslägen (heterogen politisk sammansättning). I fråga om den
senare kategorin skulle denna utan förskjutningar i väljarsympatierna leda till att
minst en av delkommunerna skulle genomgå ett politiskt maktskifte i samband
med den nya indelningens ikraftträdande. Förekomsten av annan majoritet i
storkommunerna gör att resonemanget emellertid innebär en viss förenkling av
verkligheten.

171

Tabell 28. Storkommunernas politiska sammansättning
Typ 1)
Tvång Procent Utan tvång Procent Summa
Homogen
222
65
117
35
339
Heterogen
159
67
78
33
237
Summa/Medel 381
66
195
34
576
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar
1949-1950, kommunala handlingar 1949-1950, Kommunala valen år 1946 och
Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 212-225.
1) Alla kommuner som hade annan majoritet i stads-/kommunalfullmäktige har i
detta fall klassificerats utifrån rösterna i landstingsvalet, d.v.s. på samma sätt
som för de kommuner som saknade fullmäktige.
Storkommunernas politiska sammansättning hade endast marginell betydelse för
förekomsten av tvångssammanläggningar. Detta kan ses som en parallell till
utfallet om att den egna kommunens politiska majoritet inte hade någon större
betydelse för om kommunerna lades samman med tvång eller om de gick in i
storkommunerna på frivillig väg. Däremot får det anses högst troligt att det fanns
ett antal enskilda fall där denna faktor verkligen hade betydelse, men att detta
argument inte som användes i kommunernas officiella yttranden.
Näringsstrukturens betydelse för om sammanläggningarna skedde med eller
utan tvång redovisas i följande tabell.

Tabell 29. Fördelning av sammanläggningar med och utan tvång
utifrån kommunernas näringsstruktur
Kategori 1)
Tvång Procent Utan tvång Procent Summa
A
302
36
527
64
829
B
348
41
495
59
843
C
111
40
169
60
280
D
34
37
59
63
93
Summa/Medel 795
39
1250
61
2045
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar 1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner 1949 och 1951.
Kategori 1):
A: Mer än 75 procent av befolkningen arbetade inom jordbruk med binäringar.
B: 50-75 procent av befolkningen var verksam inom jordbruk med binäringar.
C: Mindre än 50 procent befolkningen arbetade inom jordbruk med binäringar.
D: Minst 67 procent av befolkningen var bosatt i tätorter. Till denna kategori förs
alla städer och köpingar.
Näringsstrukturen spelade sålunda inte någon större roll för hur kommunerna
ställde sig till sammanslagningarna. De mest agrara landskommunerna hade lägst
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andel tvångsmässiga sammanläggningar. De små variationer som ändå fanns
mellan de fyra kategorierna hade sannolikt koppling till invånarantalet. Detta blir
mer tydligt vid en uppdelning av de tvångsmässiga sammanläggningarna på dels
kommuner som krävde bibehållen självständighet, dels kommuner som yrkade
på en annan kommunkombination.555 Kommuner som tillhörde kategorierna C
och D hade i högre grad än kategorierna A och B krav på att få förbli egen
kommun. Eftersom de båda första kategorierna i regel hade högre invånarantal
än kategorierna A och B är det sannolikt att invånarantalet slog igenom.
En annan faktor som eventuellt kunde ha haft betydelse för förekomsten av
tvångsmässiga sammanläggningar är hur stora skillnader i utdebitering (skatt) det
fanns mellan de kommuner som skulle ingå i samma storkommun. Uppgiften blir
då att undersöka differensen mellan den lägsta och den högsta utdebiteringen,
d.v.s. variationsvidden hos de olika delkommunerna. I de storkommuner som
lades samman med inslag av tvång var den genomsnittliga skillnaden mellan den
högsta och den lägsta utdebiteringen 1946 2.30 kronor. De storkommuner som
gick samman utan något tvång hade vid samma tidpunkt i medeltal en skillnad
mellan högsta och lägsta utdebitering på 1.93 kronor.556 Detta skulle kunna ge en
indikation på att stora skillnader i skattesats kunde vara en omständighet som
medförde en något förhöjd risk för att det skedde sammanläggningar med tvång.
Antalet ingående kommuner spelade också en viss roll för det verkliga
genomslaget av skattehöjningarna. I storkommuner med relativt många ingående
kommuner behövde extremvärdena inte få så stort genomslag om merparten av
kommunerna höll en förhållandevis jämn utdebiteringsnivå. Om det däremot
bara handlade om två kommuner med mycket varierande utdebitering var det
mycket svårare att undvika att den ena kommunens invånare skulle drabbas av
en avsevärd skattehöjning genom sammanläggningen.
Kammarkollegiets handlingar ger bl.a. två exempel, Åseda landskommun i
Kronobergs län och S:t Ibbs landskommun i Malmöhus län, på att betydande
skillnader i utdebitering var ett skäl till att dessa kommuner fick behålla sin
självständighet, trots för låg folkmängd. I fråga om S:t Ibb var det geografiska
läget (ö-kommun) troligen viktigare än skattehöjningen.557
Att undersöka om andelen kvinnor i de beslutande församlingarna hade någon
betydelse för kommunernas ställningstagande är inte genomförbart i samtliga
kommuner. Det är bara möjligt att studera detta i kommuner med fullmäktige. I
de kommuner som accepterade att läggas samman med minst en annan kommun
uppgick andelen kvinnor i fullmäktige i medeltal till 5.06 procent. De kommuner
som med någon form av tvång ingick i storkommuner hade en genomsnittlig
–––––––––
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Fördelningen mellan krav på egen kommun respektive annan kommunkombination utifrån näringsstrukturen finns i bilaga 3:15 på s 317.
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andel kvinnliga ledamöter på 4.84 procent.558 Skillnaden var så liten att den inte
utgör någon egentlig grund för slutsatser.
Av de 795 kommuner som lades samman med tvång hade 227 (29 procent)
kommunalstämma. 219 av kommunerna krävde andra kommunkombinationer,
medan åtta ville ha bibehållen självständighet.559 Den låga andelen krav på egen
kommun ligger helt i linje med den övergripande bilden om att kommuner med
låg folkmängd sällan framförde krav på att inte beröras av sammanläggningarna,
då deras möjligheter att nå framgång med sådana krav var mycket små.
Den kompletterande statistiska undersökningen som genomförts med hjälp av
regressionsanalys bekräftar i flertalet fall att de slutsatser som dragits vid den
konventionella analysen med korstabeller var korrekta. Det handlar om att ju fler
kommuner som ingick i storkommunen desto större var risken att det blev
sammanläggning med inslag av tvång. Om storkommunen sammanföll med ett
pastorat innebar detta däremot ökade möjligheter till att samgåendet skedde på
frivillig väg. När sammanläggningarna skedde med tvång hade folkmängden
betydelse för om kommunen krävde bibehållen självständighet eller en annan
sammansättning av storkommunen. Andelen krav på egen kommun ökade med
stigande folkmängd. Samma sak gällde för stigande areal. Kraven på egen
kommun var större i de nordligaste länen. I fråga om näringsstrukturen innebar
en hög andel jordbruksbefolkning minskad risk för tvångssammanslagning.560

Den nya indelningens slutresultat
Med den nya indelningens slutresultat avses de statistiska storheterna hos de
kommuner som fanns den 1 januari 1952. Antalet kommuner minskade från
2498 till 1037 (- 58 procent). Antalet landskommuner reducerades från 2281 till
816 (-64 procent). Reformen innebar störst förändringar i södra och mellersta
Sverige, medan Norrland berördes i begränsad omfattning eller inte alls.561
Av de 816 stor-/landskommunerna var det 304 som inte hade berörts av
reformen. De mest långtgående sammanläggningarna gällde 18 landskommuner.
Det handlade om Romakloster i Gotlands län och Vårgårda i Älvsborgs län. Det
var ganska ovanligt med storkommuner med fler än sex kommuner.562 Det fanns
ganska stora skillnader mellan de olika länen och det var främst kommunernas
folkmängd i utgångsläget som var avgörande.
Folkmängden i stor-/landskommunerna 1952 framgår av följande tabell.
–––––––––
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Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar 1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Kommunala valen år 1946 och Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s
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Den kvantitativa redovisningen görs i bilagorna 3:16, 3:17 och 3:18 på s 317ff.
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Den länsvisa fördelningen av Sveriges kommuner 1952 framgår av bilaga 3:19 på s 320. Den länsvisa fördelningen av minskningen av antalet landskommuner framgår av bilaga 3:19 på s 320.
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En förteckning över sammanläggningarnas omfattning ges i bilaga 3:20 på s 321. Den länsvisa
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Tabell 30. Landskommunernas invånarantal 1952
Invånarantal
Antal landskommuner Procent
0-999
4
0
1000-1999
65
8
2000-2999
228
28
3000-3999
222
27
4000-4999
119
15
5000-9999
157
19
10000-50000 21
3
Summa
816
100
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1952 s 8-34.
Det fanns alltså 69 landskommuner som inte nådde upp till minimifolkmängden
på 2000 invånare. Detta får ses som ett uttryck för att Kungl. Maj:t hade intagit
en ganska generös inställning vid sina beslut. 36 procent av kommunerna hade
ett invånarantal som understeg det normalvärde på 3000 som också hade nämnts
i principbeslutet. År 1952 pågick en ganska intensiv urbaniseringsprocess. Denna
skulle sannolikt medföra att antalet landskommuner med under 2000 respektive
3000 invånare skulle vara fler i slutet av 1950-talet. I reformprinciperna hade det
betonats att det skulle tas hänsyn till fortsatta befolkningsminskningar efter 1952.
Fyra städer och fyra köpingar hade under 2000 invånare.563
Principbeslutet innebar att de nya kommunerna som minst skulle ha ett
skatteunderlag på 8000-10 000 skattekronor. Detta var angivit i det penningvärde
som gällde 1945-1946. Under åren 1946-1952 hade det genomsnittliga antalet
skattekronor per invånare i landskommuner och köpingar ökat kraftigt i absoluta
tal. Ökningen berodde både på en reell ökning av kommunernas skattekraft och
på inflationen. Skatteunderlagen hade varit ännu högre om det inte 1951/1952
hade gjorts en förändring av ortsavdragen.564 Skatteunderlagen 1946 och 1952
var alltså inte helt jämförbara.

–––––––––
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Årsbok för Sveriges kommuner 1952.
Fridh och Dahlberg 1962 s 469ff och Årsbok för Sveriges kommuner 1952.
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Tabell 31 Antalet skattekronor i landskommunerna 1952
Antal skattekronor Antal landskommuner
0-7999
1
8000-9999
3
10000-19999
22
20000-49999
356
50000-99999
341
100000-1000000
93
Summa
816
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1952.

Procent
0
0
3
44
42
11
100

Den enda landskommunen som hade under 8000 skattekronor var Holmön i
Västerbottens län som också hade det lägsta invånarantalet i hela landet.
Sammantaget hade en mycket bred majoritet av kommunerna ett betryggande
skatteunderlag i relation till reformprincipen. De fyra landskommuner som hade
färre än 10 000 skattekronor i 1952 års penningvärde uppfyllde i realiteten inte
det minsta skatteunderlag som hade fastslagits 1946. I förhållande till avstegen
från folkmängden var avstegen från det lägsta skatteunderlaget mindre. Samtliga
städer och köpingar hade däremot fullt betryggande skatteunderlag.565
Som tidigare har nämnts gjordes det i 69 fall avsteg från minimifolkmängden
på 2000 invånare.566 I reformprinciperna hade det tydligt fastlagts att den lägsta
folkmängden endast skulle få underskridas av befintliga landskommuner. Det
borde därför inte ha varit möjligt att sammanslå två eller flera landskommuner
till storkommuner som hade en folkmängd på under 2000 invånare.567 Trots
denna klara princip tillkom det 17 storkommuner genom sammanläggningar, där
folkmängden understeg 2000 invånare. Detta utgjorde ett uppenbart avsteg från
reformprinciperna.568
Den geografiska belägenheten för de stor-/landskommuner som hade färre än
2000 invånare redovisas i följande tabell.

–––––––––
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Årsbok för Sveriges kommuner 1952.
Den länsvisa fördelningen av dessa ges i bilaga 3:5 på s 306.
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Proposition 1946:236 s 60ff och utlåtande KU 1946 nr 19 s 11ff.
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En förteckning över denna fördelning ges i bilaga 3:22 på s 323.
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Tabell 32. Geografiskt läge för storkommuner med mindre än 2000
invånare
Geografiskt läge
Antal storkommuner
Vid länsgräns
25 a)
Ö- eller kust-kommun
19
Vid stad
7
Långa avstånd
4 a)
Utan särskild geografisk orsak 14 b)
Summa
69
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1951 och 1952
indelningen i text, statistik och kartor 1950.

Procent
36
28
10
6
20
100
samt Den nya kommun-

a) Av kommunerna vid länsgränserna kan åtminstone åtta även hänföras till
kategorin långa avstånd.
b) Av dessa 14 kommuner hade 13 ett invånarantal på mellan 1700 och 1999.
Det fanns geografiska orsaker, huvudsakligen med stöd i reformprinciperna, i
flertalet fall. Det handlade då om följande orsaker till undantag: 1. Ö- och kustkommuner kunde genom sina dåliga kommunikationer med grannkommunerna
lämnas utanför nyindelningen. 2. Långa geografiska avstånd, på andra håll än vid
öar och kuster, kunde i vissa fall motivera att kommuner fick kvarstå som egna
enheter. 3. Sammanläggningar över länsgränser skulle endast ske i verkliga
undantagsfall. 4. Städer och landskommuner skulle normalt inte slås samman.
I genomsnitt hade kommunerna en yta som uppgick till 405 kvadratkilometer.
Detta värde låg klart högre än genomsnittet för landskommunerna. Bilden var
inte entydig, då ö-kommunerna i regel var relativt små till ytan.569
Utöver de geografiska orsakerna motiverades undantagen också med att
invånarantalet bara marginellt understeg 2000 och/eller att folkmängden var
stigande, att skatteunderlaget var betryggande i relation till reformprinciperna, att
kommunens ekonomiska läge var gynnsamt, att den kommunala verksamheten
var väl utbyggd och hade bra kvalitet, att näringslivet i kommunen hade en
positiv utveckling som skulle medföra ett utökat invånarantal i framtiden samt
kommunens stora motstånd mot sammanläggningen. Att kommunernas motstånd
spelade stor roll för undantagen är helt uppenbart. Det var mycket få av de
aktuella kommunerna som kunde acceptera att ingå i större enheter. I många fall
handlade det om en kombination av de ovannämnda skälen.570
För att illustrera att det ofta handlade om en samvariation av flera olika skäl
kan Transtrands landskommun i Kopparbergs län nämnas. Kommunen hade år
1949 1834 invånare och ett skatteunderlag på 35 927 skattekronor. Minskningen
av invånarantalet sedan 1910 hade varit obetydligt. Det framhölls att Transtrand
–––––––––
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Årsbok för Sveriges kommuner 1952 s 8-34.
Länsstyrelsernas utkast 1946-1947, länsstyrelsernas preliminära förslag 1946-1948, länsstyrelsernas slutliga förslag 1947-1948 och kammarkollegiets yttranden 1948-1950
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var en fjäll- och gränskommun (läns-/riksgräns) med mycket långa avstånd till
grannkommunerna. Kommunens ekonomiska läge var också relativt gott.571
Vid riksdagens beslut om principerna för reformen var framförallt kopplingen
mellan pastoraten och de tilltänkta storkommunerna aktuell. Beslutet innebar att
det var lämpligt att följa pastoratsindelningen i de fall då det kunde tillskapas
storkommuner som uppfyllde reformens huvudprinciper. I mindre utsträckning
berördes även anknytningen till häradsindelningen. De senare enheterna var dock
i regel alltför stora till invånarantalet och ytan för att på allvar bli aktuella som
storkommuner.
Att storkommuner bildades av härad förekom i 16 fall.572 Sex av dessa skedde
i Göteborgs och Bohus län. I detta län, framförallt i den norra länsdelen, fanns
det flera härad som var förhållandevis små både till ytan och invånarantalet. De
storkommuner som bildades av hela härad var annars i de flesta fall relativt stora
både till folkmängden och arealen. I några fall handlade det om områden där
kommunerna i utgångsläget hade låga invånarantal. Det bästa exemplet på detta
var Redvägs storkommun i Älvsborgs län som bildades av 16 landskommuner.
I 138 (140 inklusive två förtida sammanläggningar mellan landskommuner
och städer år 1951) fall bildades det storkommuner som helt sammanföll med
pastoraten, vilket var 24 procent av alla sammanslagningar. Liksom i fråga om
häradsindelningen var de länsvisa variationerna förhållandevis omfattande.573
Även i detta fall låg Göteborgs och Bohus län i topp, både i absoluta och relativa
tal. Andra län med höga procentuella tal var Blekinge, Gävleborg och Jämtland. I
dessa fyra län var flertalet sammanläggningar inte så långtgående. Detta gjorde
att pastoraten, som sällan innehöll fler än tre till fyra församlingar, i många fall
blev en lämplig grund att bygga på.
Att storkommunerna bara i ett mer begränsat antal fall knöts till pastoraten var
en orsak till en indelningsändring inom kyrkan. Genom pastoratsreformen den 1
januari 1962 gjordes det istället tvärtom, nämligen att pastoraten anpassades i
stor utsträckning till storkommunerna. Från och med år 1962 var det 397 (69
procent) av de storkommuner som hade bildats år 1952 som var ett pastorat.
Pastoratsreformen medförde att antalet pastorat minskade från 1378 till 1131.574
Principbeslutet angav att sammanläggningar mellan landskommuner och
städer eller köpingar endast skulle få ske i särskilda fall. I 34 (38 inklusive fyra
förtida sammanläggningar 1950-1951) fall skedde det sammanläggningar mellan
landskommuner och städer. Sammanslagningar mellan lanskommuner och
köpingskommuner förekom vid 18 tillfällen. I fråga om städerna var de länsvisa
variationerna relativt stora. Vid sammanläggningar mellan landskommuner och
köpingar var skillnaderna mellan de olika länen mindre. Det är svårt att peka på
några särskilda orsaker till variationerna. Det är inte uteslutet att länsstyrelsernas
agerande i processens inledning kan ha spelat en viss roll.575
–––––––––
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Preliminärt förslag, länsstyrelsen Kopparbergs län 1947-07-17 och kammarkollegiets yttrande om
Kopparbergs län 1949-04-11.
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Den länsvisa fördelningen ges i bilaga 3:23 på s 323.
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Sammanslagningar av storkommuner över länsgränser förekom i fem fall.
Därutöver gjordes en gränsreglering över en länsgräns, men där huvuddelen av
kommunen inte bytte län. De kommuner som bytte län var: Ramsåsa (från
Malmöhus till Kristianstads län), Stenestad (från Kristianstads till Malmöhus
län), Vänersnäs (från Skaraborgs till Älvsborgs län), Hällestad (från Älvsborgs
till Skaraborgs län) samt Bjurtjärn (från Örebro till Värmlands län).576 Det
handlade alltså framförallt om ett nollsummespel mellan dels Kristianstads och
Malmöhus län, dels mellan Älvsborgs och Skaraborgs län. Principen att
länsgränserna bara skulle få skäras i undantagsfall får anses ha följts väl. En
konsekvens av detta blev att ett antal landskommuner vid länsgränser fick
behålla självständigheten trots att de hade färre än 2000 invånare.
Vid principbesluten om reformen hade det lämnats riktlinjer om namnen på
storkommunerna. Det fanns även en insikt om att namnfrågorna i en hel del fall
skulle leda till betydande motsättningar mellan de inblandade kommunerna.577

Tabell 33. Namn på storkommuner (sammanslagna landskommuner)
Typ av namn
Ingående delkommuner
Dubbel-/Avkortat namn
Häradsanknytning
Ort inom kommunen
Sjöar/Vattendrag
Öar/Halvöar
Berg/Höjder
Dalgångar
Övriga
Summa

Antal storkommuner
319
16
66
87
6
4
5
3
6
512

Procent
62
3
13
17
1
1
1
1
1
100

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1951 och 1952 samt Den nya kommunindelningen i text, statistik och kartor 1950.
I tabellen ingår då inte de 304 landskommuner som lämnades utanför reformen.
Som tidigare har nämnts var det inte ovanligt att Kungl. Maj:t fastställde andra
namn än vad ortnamnkommissionen hade föreslagit. Ansvaret för detta låg
främst hos kollegiet, då Kungl. Maj:t i större utsträckning godtog kommissionens
förslag. Förändringarna vid de slutliga besluten innebar att antalet namn efter
kommuner ökade, medan det blev färre ortnamn.
Storkommuner som fick namn efter en av delkommunerna fick i regel namn
efter den kommun som hade högst invånarantal. Ortnamnen avsåg i allmänhet
kommunens huvudort. Dessa orter var inte sällan stationssamhällen. Namnen
med häradsanknytning kunde dels utgöras av häradsnamnet i sin helhet, dels av
ett namn som syftade på en del av ett härad. Ett exempel på detta var Norra Mo i
–––––––––
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Jönköpings län. I några fall sammanföll häradsnamnet med namnet på en av
kommunerna. Dessa har då hänförts till kategorin namn efter delkommuner. Här
fanns bl.a. Bara i Malmöhus län och Glanshammar i Örebro län.
Ett stort antal namn efter kommuner stämde överens med namnet på en ort,
ofta huvudorten, inom kommunen. Kategorin namn efter orter avser alltså endast
namn efter orter som inte hade utgjort namn på kommuner. Det som benämns
dubbel-/avkortat namn handlade främst om att två kommunnamn kombinerades,
som Oppmanna och Vånga i Kristianstads län. Ett exempel på ett namn utifrån
sjöar var Åsunden i Älvsborgs län. I fråga om öar/halvöar kan Värmlandsnäs i
Värmlands län nämnas. När det gällde berg fanns Kroppefjäll i Älvsborgs län.
Ett exempel på ett namn efter en dalgång var Uknadalen i Kalmar län. Bland
övriga namn fanns det historiskt betingade Folkunga i Östergötlands län.578
Häradsnamnen var vanligast i de län som innan reformen hade haft en mycket
småskalig kommunstruktur. Även när det gällde landskommuner som fick namn
efter orter förekom det en del skillnader mellan de olika länen. Sådana namn var
vanliga i de län som i utgångsläget hade en småskalig kommunstruktur.579

Sammanfattande diskussion
De statliga myndigheternas arbete med reformens lokala genomförande pågick
från hösten 1946 fram till våren 1950, med ett kompletterande beslut i juni 1950.
I vissa län var processen slutförd redan under våren 1949, då besluten skedde
successivt län för län. Processen tog alltså i vissa fall nästan fyra år.
Riksdagen hade inget att göra med dessa beslut. Om så istället hade varit
fallet kunde beslutsprocessens slutskede ha blivit tämligen komplicerat och fyllt
av konflikter. Det hade legat nära till hands att olika riksdagsledamöter i ett
sådant läge skulle ha engagerat sig starkt i enskilda indelningsbeslut i den egna
valkretsen. Det av Per-Anders Roth använda begreppet affektiv representation
skulle ha kunnat komma i fokus i riksdagen.580
I fråga om innehållet i de olika myndigheternas förslag skall det framhållas att
det totala antalet föreslagna storkommuner varierade förvånansvärt lite. De
–––––––––
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Den länsvisa fördelningen av de olika kommunnamnen återfinns i bilaga 3:24 på s 324. Det förekom också enstaka exempel på kombinationer av historiska och naturgeografiska namn. Ett sådant
exempel var när Blädinge kommun (Kronobergs län) föreslog att storkommunen skulle benämnas
Fornsjö eller Stora Fornsjö, efter en issjö. Johansson 2002 s 129.
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olika namntyperna prioriteras olika mot varandra. I min klassificering har alltid namn efter en av
kommunerna företräde framför de andra namntyperna. I några speciella fall skulle det t.o.m. vara
möjligt att på samma kommun välja mellan kommunnamn, ortnamn och häradsnamn. Hansson
1951 s 24. Hansson anger följande tal: 332 efter tidigare kommun, 10 dubbelnamn, 74 ortnamn, 52
häradsnamn och 52 övriga namn (berg, sjöar m.m.). I siffrorna ingår dels de fem landskommuner
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tidpunkt, utan att det skedde någon sammanläggning. Ett exempel på detta var att Nottebäck med
Granhult (Kronobergs län) ändrades till enbart Nottebäck.
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statliga organen kunde alltså genomföra den lokala processen utan större interna
konflikter. Den del i processen som innebar de största åsiktsskillnaderna var
länsstyrelsernas i många fall negativa yttranden över de nya indelningsförslag
som kollegiet skickade ut på remiss. Dessa förslag var ofta långtgående. Orsaken
till länsstyrelsernas negativa inställning var med stor sannolikhet så enkel som att
länsstyrelserna i regel bara fullföljde de alternativ som de hade lämnat i sina
slutgiltiga förslag. Flertalet av kollegiets nya alternativ kom aldrig att fullföljas i
de förslag som kollegiet senare överlämnade till Kungl. Maj:t. Därför blev
skillnaderna mellan länsstyrelserna och kollegiet ändå begränsade.
Det kan tyckas logiskt att de centrala organen, kammarkollegiet och Kungl.
Maj:t, intog en något mer restriktiv indelningspraxis. Detta grundas främst på två
antaganden. För det första kunde de centrala organen ha en större överblick och
därför tillämpa en mer enhetlig praxis. Detta får också anses vara ett ganska
traditionellt motiv till att ha ett centraliserat beslutsfattande. För det andra hade
länsstyrelserna en närmare koppling till de berörda kommunerna och bör därför
ha varit något mer påverkbara än vad som var fallet med kollegiet och Kungl.
Maj:t. Kammarkollegiet var det organ som var mest benäget att upprätthålla
reformens principer. Detta kan ha berott på att Kungl. Maj:t i något större
utsträckning tog politiska hänsyn vid sina indelningsbeslut. En indikation på
detta var att de båda lekmannarepresentanterna i kammarkollegiets beslutande
instans i ett antal fall reserverade sig till förmån för en något mindre restriktiv
indelningspolitik. I flera fall kom Kungl. Maj:t att bifalla dessa reservationer.581
De statliga organens maktutövning får ses som en kombination av den
instrumentella rationaliteten och en reaktiv strategi. Något annat hade knappast
varit möjligt i en beslutsprocess av den art som reformens lokala genomförande
innebar. Den lyhördhet som anses vara ett uttryck för den reaktiva maktstrategin
tillämpades till viss del. Ett annat utmärkande drag i processen var att det skedde
en fortlöpande dialog mellan stat och kommun. De statliga myndigheternas
arbete handlade till väsentlig del om en balansgång mellan att visa lyhördhet för
kommunernas krav och att i möjligaste mån upprätthålla reformprinciperna.
Kungl. Maj:t hade den oinskränkta beslutanderätten och därmed också det
fulla ansvaret för samtliga indelningsbeslut. Samtidigt skall det framhållas att
Kungl. Maj:ts beslut till hög andel överensstämde med kollegiets förslag. Detta
visar att Kungl. Maj:ts reella maktutövning var klart mindre än dess formella
befogenheter. Av dåvarande statsministern Tage Erlanders dagböcker framgår
det att vissa av besluten diskuterades inom hela regeringen. Det hände också att
besluten fattades utan så kallad allmän beredning. Det senare innebar i praktiken
att inrikesdepartementet på egen hand kunde formulera de formella besluten.582
En betydande del av den nya indelningen låstes i praktiken fast redan i
inledningen av processen. Detta betyder att om kommunerna inte hade fått gehör
för sina krav under det inledande skedet av överläggningar mellan länsstyrelser
och kommuner var möjligheterna till att få igenom sin vilja tämligen begränsade.
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Detta skall ses mot bakgrund av många kommuners långa och mycket envisa
kamp för att åstadkomma förändringar i förslagen. En tämligen bred majoritet av
kommunerna förde denna kamp förgäves. De statliga myndigheternas dialog
med kommunerna måste ändå ses som ett exempel på ett mer modernt och
samverkansinriktat förhållningssätt mellan stat och kommun.
Uppsatserna i statskunskap av Gösta Wedjesjö, Roland Ekroth, Bo Stenvinkel
och Lennart Johansson samt i historia av mig själv och Anna Pettersson ger
varierande bilder av de statliga organens arbete och lyhördhet. Den mest kritiska
bilden av de statliga organen ges av Gösta Wedjesjö i fråga om Örebro län. Det
framhålls dock att myndigheterna även i detta län visade en del tillmötesgående
gentemot kommunerna. Anna Pettersson, som behandlar en begränsad del av
Örebro län, ger en likartad bild. I Petterssons undersökningsområde förekom ett
flertal olika alternativ från kammarkollegiet och inrikesdepartementet.583
Ekroths och Stenvinkels undersökningar i Södermanlands län visade att i
dessa områden var samstämmigheten mellan myndigheterna och kommunerna
förhållandevis stor.584 Totalt sett var Södermanland ett län där oenigheten mellan
de statliga organen och kommunerna var något större än genomsnittet för riket.
Samma sak gäller också för Lennart Johanssons studie av Kronobergs län. I
Johanssons område visade de statliga organen stor lyhördhet för kommunernas
önskemål.585 I Kronobergs län som helhet intog de statliga organen en inte alltför
hårdför attityd gentemot kommunerna. Trots detta blev Kronobergs län det län
där det skedde högst andel sammanläggningar med tvångsmedel. Utifrån detta
var Johanssons resultat inte representativt för länet. Mina egna undersökningar
av det lokala genomförandet i den södra delen av Kalmar län var däremot ganska
representativa både för Kalmar län och för riket som helhet.586
Vidare skall undersökningen av det lokala genomförandet i Värmlands län
beröras. Av denna framgår det tydligt att kommunernas motstånd i detta län var
stort.587 Det finns två företeelser i Värmland som kan ha bidraget till det stora
motståndet. Det handlade om att länsstyrelsen hade gjort ett utkast som inte var
så långtgående. Det preliminära förslaget var däremot mer restriktivt. Ur taktisk
och psykologisk synvinkel kan detta ifrågasättas. Den andra omständigheten var
förekomsten av Centralkommittén i kommunalsammanslagningsfrågor.
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Kommitténs huvuduppgift var att samordna de olika kommunernas motstånd mot
sammanläggningarna.588 Det är sannolikt att kommittén dels bildades därför att
det i grunden fanns ett utbrett motstånd mot reformen i länet, dels att kommittén
ytterligare förstärkte detta motstånd.
Den tidigare forskningen i form av olika geografiskt begränsade fallstudier
ger sålunda exempel på olika ageranden från de statliga myndigheternas sida.
Fallstudierna ger i allmänhet var för sig inte underlag för några mer långtgående
generaliseringar med nationell bärighet. Föga överraskande finns det stora
skillnader mellan fallstudier och totalundersökningar.
Av de kommuner som yttrade sig över länsstyrelsernas preliminära förslag var
det 66 procent som tillstyrkte förslagen, medan 34 procent avstyrkte förslagen.
Att kommunerna i relativt stor utsträckning godtog länsstyrelsernas förslag hade
antagligen framförallt tre orsaker. För det första fanns det ett riksdagsbeslut om
att kommuner kunde läggas samman oberoende om de hade tillstyrkt eller
avstyrkt detta. För det andra insåg en hel del kommuner att de inte i framtiden på
ett acceptabelt sätt skulle klara av de krav som ställdes på kommunerna. Den
tilltagande integrationen mellan stat och kommun som hade inneburit en hel del
inskränkningar i kommunernas handlingsutrymme kan då också ha spelat en
ganska viktig roll. För det tredje hade landets länsstyrelser visat förhållandevis
stor lyhördhet för kommunernas krav.
En specifik orsak som var av stor vikt för om kommunerna skulle tillstyrka
eller avstyrka de preliminära förslagen var invånarantalet. Den största andelen
kommuner som avstyrkte förslagen fanns bland de kommuner som hade mellan
1500 och 1999 invånare. Även kommuner som hade 1000-1499 och 2000-2499
invånare uppvisade höga värden. Med hänvisning till minimifolkmängden på
2000 invånare måste detta resultat betraktas som logiskt och föga överraskande.
Fallstudien över Örebro län kom också fram till att kommuner med mellan 1000
och 2000 invånare uppvisade störst motstånd.589 Det fanns även ett samband
mellan stigande invånarantal och ökande andel krav på att förbli egen kommun.
Den låga andelen voteringar och/eller reservationer i kommunerna bör ses mot
bakgrund av den då allmänt sett relativt låga konfliktnivån i landskommunerna.
Den kommunala politiken kännetecknades ofta av en förhandlingskultur som
syftade till och i flertalet fall resulterade i konsensusbeslut.590 När det uppstod
oenighet inom kommunernas beslutande organ var det framförallt motsättningar
mellan olika kommunkombinationer. Dessa hade troligen ofta sin grund var i
kommunen de förtroendevalda bodde. Sådana konflikter kan inte i någon större
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utsträckning ses som partipolitiska eller av mycket stor principiell betydelse för
inställningen till reformen som helhet. Däremot var det sällan som det uppstod
oenighet inom en kommun när länsstyrelsen föreslog att kommunen inte skulle
beröras av reformen. Detta var en optimal situation för att uppnå konsensus inom
kommunens beslutande organ.
I fråga om konflikter mellan olika kommuner kan det konstateras att det
förekom ett antal fall där det fanns ett starkt ömsesidigt misstroende mellan de
inblandade kommunerna. För denna typ av konflikter använde kollegiet ibland
begreppet motsättningar av folkpsykologisk art.591 Denna term kan kopplas till
förekomsten av starka divergerande lokala identiteter. Motsättningarna kunde
exempelvis ha sin grund i att den ena kommunen hade en stark frikyrklig prägel,
medan den andra kommunen dominerades av statskyrkan. Det kunde också gälla
konflikter mellan industrikommuner med tydlig socialistisk övervikt och rena
jordbrukskommuner med dominans för borgerligheten. Totalundersökningen har
visat att olika majoritetsförhållanden inte ökade risken för sammanläggningar
med tvång i någon större utsträckning. Detta hindrar dock inte förekomsten av
enskilda fall.
Det kan konstateras att materialet inte ger några större indikationer på
eventuella konflikter mellan invånarna och det beslutande organet i en kommun.
De ovannämnda inomkommunala konflikterna om val mellan olika alternativ till
sammanläggningar bör också ha delat befolkningen utifrån olika geografiska
bosättningsorter inom kommunen. De folkomröstningar som förekom samt ett
antal ganska välbesökta kommunalstämmor ger också vissa indikationer i denna
riktning. Närvaron på de kommunalstämmor där det förekom voteringar var i
allmänhet inte så hög. Medeltalet låg då på 14 procent av de röstberättigade.
Detta tyder inte på något riktigt stort medborgerligt engagemang i frågan. Den av
kommittén framförda åsikten om att stämmorna i många fall inte var särskilt
välbesökta kan därför inte sägas ha varit fullständigt grundlös. Det är viktigt att
betona att det inte kan uteslutas att de stämmor där det inte förekom några
voteringar hade högre närvaro.
En stor majoritet av de berörda kommunerna avstyrkte de nya förslag som
kollegiet skickade ut på remiss. Den generella orsaken till det stora motståndet
mot förslagen bör ha varit att kammarkollegiets förslag var mer långtgående än
vad länsstyrelserna i regel hade föreslagit. Utfallet måste tolkas som att det i de
allra flesta fall fanns en tydlig motvilja mot mer långtgående sammanläggningar.
Detta ligger i linje med undersökningen av sammanläggningarna med tvång.
Kommunernas yttranden över inrikesdepartementets nya förslag uppvisade ett
resultat som påminde om yttrandena över länsstyrelsernas preliminära förslag.
Det fanns med stor sannolikhet framförallt två orsaker till att kommunerna intog
en relativt positiv inställning till departementets förslag. För det första var dessa
förslag i allmänhet inte lika långtgående som vad kollegiets nya förslag hade
varit. För det andra insåg rimligen flertalet kommuner att denna remissomgång
var den absolut sista möjligheten att påverka det slutliga beslutet.
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I 66 procent av alla nybildade storkommuner var det minst en av de ingående
kommunerna som ingick i kommunbildningen med tvångsmedel. Av de berörda
kommunerna var det 39 procent som inte godtog sammanläggningen. Denna
siffra kan inte betraktas som anmärkningsvärt hög med tanke på vad som hade
förväntats innan reformen inleddes. Variationerna mellan de olika länen var i
flertalet fall inte så omfattande. De län som hade lägst andel kommuner som
lades samman med tvång var Östergötland, Kopparberg och Gävleborg. I fråga
om kommunstrukturen i länen fanns det stora likheter mellan Kopparbergs och
Gävleborgs län, då båda länen hade få kommuner med under 2000 invånare samt
att flertalet kommuner var stora till ytan. Kommunerna i Östergötlands län hade i
de allra flesta fall ett invånarantal som understeg 2000.
De län som hade högst andel tvångssammanläggningar var Kronoberg,
Blekinge och Värmland. Likheten mellan länen bestod framförallt i att det fanns
en hel del kommuner som hade mellan 1000 och 2500 invånare. Kronobergs och
Värmlands län hade i jämförelse med övriga län i södra och mellersta Sverige en
större glesbygdsprägel. I Värmlands län fanns dessutom Centralkommittén i
kommunalsammanslagningsfrågor. Orsakerna till den höga andelen tvång i
Kronobergs län diskuteras mer utförligt i specialstudien av länet. Högst andel
sammanläggningar med tvång hade kommuner med 1500-2999 invånare. Även
kommuner med 1000-1499 invånare hade högre andel sammanläggningar med
tvång än genomsnittet. Utifrån minimifolkmängden på 2000 invånare var detta
resultat väntat.
Det fanns särskilt två typer av tvångssammanläggningar som kunde ses som
uttryck för att kommunerna inte accepterade reformprinciperna. För det första
var det kommuner med under 2000 invånare som krävde få kvarstå som egna
kommuner, detta trots att det inte fanns några speciella geografiska orsaker som
kunde motivera detta. För det andra gällde det önskemål om att pastorat med
färre än 2000 invånare skulle få bilda storkommuner. Dessa två omständigheter
var inte alls ovanliga. Det var alltså förhållandevis vanligt att kommunerna inte
accepterade riktlinjerna för reformen.
Statsvetaren Grétar Thór Eythórsson har visat att på Island hade kommuner
med lägst folkmängd den största lokala identifikationen.592 Det är inte omöjligt
att så också var fallet i Sverige på 1940-talet. Denna hypotes bygger på att en låg
folkmängd gjorde att det uppstod en särskild samhörighet, detta eftersom flertalet
invånare då personligen var bekanta med varandra. Om hypotesen stämmer var
denna lokala identifikation i det stora flertalet fall inte så stark att den medförde
att kommunerna helt i strid med gällande reformprinciper krävde att få behålla
sin självständighet.
Majoritetslägets betydelse för om kommunerna godtog sammanläggningarna
eller inte visade som förväntat att kommuner med borgerlig majoritet hade något
högre andel tvångsmässiga sammanläggningar än kommuner som hade majoritet
för socialdemokraterna och kommunisterna. Samtidigt är det viktigt att betona att
eftersom en överväldigande majoritet av kommunerna fattade sina beslut i full
konsensus skall majoritetsläget på inget sätt överdrivas som förklaring till om det
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blev tvångssammanläggning eller inte. Utifrån detta visade det sig alltså att en
hel del socialdemokratiska politiker i den egna kommunen drev en linje som inte
alls stod i överensstämmelse med partiets ståndpunkt på riksplanet. Det som
uppfattades som kommunens bästa, inte sällan grundat på en relativt stark lokal
identitet, vägde alltså tyngre än partiideologin.
Mindre långtgående sammanläggningar och sådana sammanslagningar som
sammanföll med samarbetsområden som pastorat och kommunalförbund var två
faktorer som ökade möjligheterna till att storkommuner bildades på frivillig väg.
De geografiska/rumsliga argumenten var de som i störst utsträckning kom att
användas som skäl både för att få bestå som egen kommun och för att undgå en
kommunkombination. Vissa av argumenten som annan geografisk inriktning i
fråga om service, arbetspendling i annan riktning samt kommunalt samarbete
med andra kommuner användes nästan uteslutande för att motsätta sig en viss
kommunkombination. Argumenten om geografisk inriktning var en kombination
av rent geografiska och gemenskapsaspekter. Det skall också framhållas att
privatbilismen inte hade utvecklats särskilt mycket i slutet av 1940-talet. Den
stora ökningen av antalet personbilar ägde rum under 1950-talet. År 1950 fanns
det omkring 250 000 personbilar, medan siffran 1960 var lite över en miljon.593
De förlängda geografiska avstånden för att besöka kommunal service och delta i
kommunala sammanträden var alltså en komplikation för flertalet invånare så
länge som privatbilismen inte var utbredd.
Utifrån ett mer renodlat teoretiskt perspektiv måste de geografiska/rumsliga
argumenten mot sammanläggningarna ses som ett tydligt motstånd mot den
centralisering av kommunal service som storkommunreformen antogs leda till.
Kommunerna såg sålunda ett scenario där huvudorten skulle vara ett alltmer
dominerande centrum inom storkommunen, medan övriga kommundelar skulle
få karaktären av periferi. Sammantaget bör de geografiska/rumsliga argumenten i
allmänhet betraktas som rationella, konkreta och mätbara, t.ex. avstånd till ny
huvudort uttryckt i kilometer eller att kommunen på grund av isläget kunde vara
mer eller mindre isolerad under i genomsnitt fyra vintermånader. Att ange
geografiska orsaker för att motsätta sig ett indelningsförslag kunde ha vissa
möjligheter till framgång hos de statliga organen. Merparten av de geografiskt
betingade protesterna mot sammanläggningarna gav dock inte något resultat.
Användningen av ekonomiska argument skedde både för att få förbli egen
kommun och för att motsätta sig en viss kommunkombination. Den viktigaste
utgångspunkten var att den nya storkommunen skulle leda till att den kommunala
verksamheten skulle bli mycket dyrare. De ökade kostnaderna skulle framförallt
uppstå därför att det skulle bli nödvändigt att anställa tjänstemän. Ett ekonomiskt
argument som kommuner endast framförde för att argumentera mot en viss
kommunkombination var att den föreslagna storkommunen inte hade tillräcklig
ekonomisk bärkraft. Kommunen önskade istället att det skulle göras en mer
omfattande sammanläggning. Detta skulle innebära att det blev lättare att anställa
tjänstemän. Denna typ av argumentering förekom ganska sällan. Detta ger en bra
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illustration av att ekonomiska argument kunde användas på olika sätt för att
försöka åstadkomma förändringar av förslagen till ny indelning.
Vid en mer övergripande värdering av de ekonomiska argumenten visar det
sig att dessa var relativt konkreta. Däremot var argumenten inte särskilt gångbara
hos de statliga myndigheterna, då reformen både syftade till en mer rationell
administration och en utbyggd verksamhet. Att det skulle bli höjningar av den
kommunala utdebiteringen låg därför i sakens natur och kunde sällan utgöra ett
skäl till att sammanläggningar inte skulle ske eller göras mindre omfattande.
Argumenten av kvalitativ karaktär användes till största delen för att motivera
att kommunen borde få bestå som egen enhet. Med kvalitetsargument menas att
den kommunala verksamheten, framförallt de obligatoriska uppgifterna, hade en
god standard, vilken skulle ha goda förutsättningar att klara av även framtidens
krav. Utifrån Jon Pierres modell ansåg sig kommunerna sålunda ha tillräcklig
ekonomisk och administrativ kapacitet. Att argumenttypen av mig benämns för
kvalitativ betyder att den får anses vara mindre konkret och har lägre mätbarhet
än vad som var fallet med de ovan berörda typerna av argument. Att kommunen
själv ansåg att den egna verksamheten var bra innebar inte med automatik att så
var fallet när den ställdes i relation till vad som gällde i andra kommuner. De
kvalitativa argumenten kunde då ha karaktären av en subjektiv självvärdering.
Utifrån förekomsten av en stark lokal identitet kan ett sådant handlande inte
uteslutas. I den utsträckning de kvalitativa argumenten beaktades av de statliga
myndigheterna handlade det om kommuner med invånarantal på strax under
2000 och där det fanns geografiska/rumsliga orsaker till att göra undantag från
minimifolkmängden. Att ha som huvudargument att verksamheten hade en hög
servicenivå var inget som godtogs av de statliga organen.
Den fjärde huvudgruppen där argumenten gällde lokal identitet, inklusive
historiska skäl, och demokrati var den mest sällsynta. Dessa argument förekom
främst för att motivera krav på bibehållen självständighet. En orsak till att de
förekom ganska sparsamt var troligen att kommunerna insåg att sådana argument
inte skulle få särskilt stort genomslag hos de statliga myndigheterna. Ur de
statliga organens synvinkel var dessa de minst rationella, konkreta och mätbara
argumenten. Detta betyder inte att sådana argument saknade betydelse för
kommunernas motstånd mot sammanslagningar. Som tidigare har omnämnts
innebar en likartad näringsstruktur en gemenskap och vissa förutsättningar för ett
samarbete mellan kommunerna. Detta är av intresse, då näringsstrukturen anses
vara en viktig faktor vid konstruktionen av den lokala identiteten. En annan bas
för konstruktionen av den lokala identiteten var formerna för att organisera
produktionen.594
Att formerna för att organisera produktionen kunde ha viss betydelse för
konstruktionen av den lokala identiteten kan styrkas genom ett exempel från
Hallands län. Det gällde kommunerna Knäred, Hishult och Våxtorp. Frågan var
om Hishult skulle lämnas utanför reformen eller läggas samman med Knäred
eller Våxtorp. Myndigheterna ansåg att ett skäl mot samgående var: ”olikheten i
kynne hos befolkningen inom de tre kommunerna”. Ett annat motiv till att
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Hishult skulle slippa sammanläggning var att det där bedrevs en hantverksmässig
tillverkning av korgar, laggkärl och trädgårdsmöbler, vilken hade fått en mer
industriell karaktär. Därför fanns det utsikter att Hishults kommuns ekonomiska
bärkraft skulle öka.595
I de få fall där de statliga myndigheterna senare under processens gång biföll
kommunernas krav hängde detta oftast samman med flera samverkande faktorer,
där de geografiska/rumsliga förhållandena i regel vägde tungt.
Genom reformen reducerades antalet landskommuner med 64 procent.596
Skillnaderna i omfattning mellan länen berodde på de relativt stora variationer
som fanns i utgångsläget. Med tanke på att storkommunreformen, till skillnad
från kommunblocksreformen, brukar utmålas som en reform som bara omfattade
landskommunerna är det viktigt att framhålla att knappt 30 procent av städerna
och drygt 20 procent av köpingarna berördes av reformen.
Reformen innebar att skillnaderna mellan olika landskommuner jämnades ut.
Denna standardisering innebar rimligen att det blev en jämnare kvalitet på den
kommunala service som de nya kommunerna gav. Denna ökade jämlikhet skulle
också kunna ses som en utbyggnad av den generella välfärden. Det skall dock
tydligt framhållas att det även efter år 1952 fanns det betydande variationer i
serviceutbudet mellan olika kommuner.597
I fråga om reformens utfall i förhållande till reformprinciperna kan det konstateras att principerna i huvudsak får anses ha upprätthållits. Flertalet undantag
från lägsta folkmängden motiverades utifrån olika geografiska/rumsliga orsaker,
vilket var i enlighet med principbeslutet. Kommunernas enträgna önskemål hade
stor betydelse för detta. Undantagen från minimifolkmängden har i mindre
utsträckning berörts av den tidigare forskningen. Bengt Svensson fokuserade på
folkminskningen efter år 1952, då antalet landskommuner med mindre än 2000
invånare ökade snabbt.598 Svensson lyfte fram detta som en viktig orsak till att
kommunblocksreformen initierades ganska kort tid efter det att storkommunerna
hade bildats.

–––––––––
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10. Specialstudier av
Kronobergs län
Valet av län för specialstudien har tidigare behandlats i metodkapitlet. Det finns
två utgångspunkter för valet av Kronobergs län. För det första var länet ett
normalfall i fråga om reduceringen av antalet landskommuner. För det andra
visade totalundersökningen att Kronobergs län låg i topp i fråga om andelen
kommuner som lades samman med tvång.
Denna lite speciella kombination av normalfall och extremfall bör vara en
intressant grund för att på ett mer utförligt sätt undersöka och analysera det
lokala genomförandet i länet. Detta sker då utifrån ett tematiskt analysperspektiv.
Syftet är att göra reformens lokala genomförande mer konkret. Ur empirisk
synvinkel är det två moment som tillkommer i relation till totalundersökningen,
dels riksdagsmännens agerande i kommunerna, dels pressens nyhetsrapportering
och ledarkommentarer. Dessa båda punkter är alltså inte möjliga att jämföra med
övriga län.

Kronobergs län
Kronobergs län hade sedan början av 1880-talet haft en sjunkande folkmängd.
Mellan år 1880 och år 1940 minskade invånarantalet med 19 000 (- 11 procent),
från 170 000 till 151 000. Inget annat län hade en sådan negativ utveckling under
samma period. Den näst sämsta utvecklingen uppvisade Kalmar län. Tätorternas
befolkningstillväxt var också klart svagare i länet än i landet som helhet. År 1940
uppgick andelen tätortsbefolkning (urbaniseringsgraden) till lite över 30 procent.
Befolkningsminskningen i Kronobergs län hängde inte bara samman med den
omfattande emigrationen från länet, utan det förekom också en stor utflyttning
till andra mer industrialiserade delar av Sverige, särskilt de större städerna. Länet
kännetecknades av en relativt långsam industrialiseringsprocess. De sydöstra
delarna av Götaland uppvisade generellt sett en sämre utveckling än nordöstra
Götaland och östra Svealand. Detta tog sig uttryck i en svag löneutveckling och
en mer utbredd fattigdom. År 1940 var andelen verksamma inom industrin klart
under riksgenomsnittet. Jordbruket behöll länge en tämligen stark ställning. Jordoch skogsbrukets starka ställning skall också ses mot bakgrund av att länet inte
kännetecknades av ett bördigt och lönsamt jordbruk. Jordbruket hade istället
framförallt karaktären av mångsidiga familjejordbruk, där inte minst skogsbruket
spelade en betydelsefull roll.
I fråga om industrin fanns det också en hel del skillnader inom länet, där den
östra delen hade en starkare industriell utveckling än vad som var fallet i de
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centrala och västra delarna av länet. Industrierna i den östra delen hade till stor
del brukskaraktär, där den rika tillgången på skog var en förutsättning. Bruken
utgjordes inte minst av glasbruken, som under senare delen av 1800-talet ersatte
järnbruken. Två skäl till att industrin inte hade någon expansiv utveckling under
den senare delen av 1800-talet och första halvan av 1900-talet var att billig
arbetskraft och enkel teknik prioriterades framför tekniska innovationer samt att
det fanns en viss motvilja mot organiserat samarbete mellan olika företag. Det
var först efter år 1940 som länets industri inledde en snabbare expansion. Denna
expansion skedde framförallt i de båda städerna Växjö och Ljungby, men också
stationssamhällen och andra orter på landsbygden hade i en hel del fall en positiv
utveckling. Expansionen skedde både genom nyetableringar och genom att
befintliga företag utökade sin verksamhet. Efter hand var det verkstadsindustrin
som blev särskilt framgångsrik.599
Länet hade länge en relativt värdekonservativ prägel. Med detta avses att det
hölls fast vid traditionella normer, föreställningar och levnadsmönster. Detta
medförde att högern och senare framförallt bondeförbundet fick en framskjuten
position i länet. Däremot låg det socialdemokratiska partiets väljarstöd en bit
under riksgenomsnittet. I bruksbygderna i den östra länsdelen hade partiet dock
ett relativt starkt stöd.600 Kyrkan, med dess så kallade gammalkyrkliga prägel,
hade långt fram i tiden en ganska stark ställning i länet.601

Staten och kommunerna
Inom ramen för det principbeslut som riksdagen hade fattat hade staten den fulla
beslutanderätten över den nya kommunindelningen. Kommunerna saknade alltså
helt vetorätt mot sammanläggningarna. I fråga om relationen mellan staten och
kommunerna har detta setts som ett tydligt uttryck för det av Mats Dahlkvist och
Urban Strandberg praktiserade begreppet den enhetsstatliga integrationismens
tradition.602 Utifrån perspektivet med parametrar för mätning av den kommunala
självstyrelsen var kommunernas legala status, d.v.s. offentligrättsliga ställning,
tämligen låg just vid denna process.603 Med tanke på att Kronobergs län låg högt
i fråga om andelen tvångssammanläggningar är det av intresse att analysera i
vilken utsträckning detta sammanhängde med länsstyrelsens, kammarkollegiets
och Kungl. Maj:ts maktutövning/agerande.
Inledningsvis höll länsstyrelsens utredningsman överläggningar med länets
kommuner. Kommunerna intog i förhållandevis många fall en negativ inställning
till sammanslagningarna. De åsikter som då framfördes stämde i allmänhet väl
överens med de yttranden som kommunerna senare lämnade vid remissen av de
preliminära förslagen. Länsstyrelsen måste i ett tidigt skede ha fått en relativt
–––––––––
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god kunskap om hur länets kommuner ställde sig till den nya indelningen. De
begränsade ändringar av ståndpunkter som senare gjordes handlade framförallt
om att färre kommuner vidhöll sina krav på att få förbli självständiga. I övrigt
framkom en del önskemål om att storkommunerna skulle bildas av pastoraten.604
Länsstyrelsen presenterade ett relativt strikt utkast, medan de preliminära och
slutliga förslagen var mindre långtgående. Ett tydligt uttryck för detta var att i
utkastet hade 12 landskommuner lämnats utanför den nya indelningen. I det
slutliga förslaget hade denna siffra ökat till 19. Antalet landskommuner med
under 2000 invånare hade ökat från två till sex.605 Detta ger klara indikationer på
att länsstyrelsen i möjligaste mån försökte tillmötesgå kommunernas krav på
fortsatt självständighet eller sammanläggningar som inte var särskilt omfattande.
I jämförelse med andra län visades stor lyhördhet för kommunernas synpunkter.
Ur maktteoretisk synvinkel handlade det om en reaktiv strategi. Dessutom bör
det ur psykologisk synvinkel ha varit en taktiskt riktig strategi i förhållande till
kommunerna, detta i så måtto att det första förslaget, utkastet, var mest strikt
hållet, medan det sista förslaget var det mest generösa mot kommunerna. Det kan
därför fastslås att länsstyrelsen inte hade någon större skuld till att andelen
sammanläggningar med tvång blev så hög i länet. Länsstyrelsens övergripande
motivering till att många landskommuner inte skulle beröras av förändringarna
och att det skulle göras ett relativt stort antal undantag från minimifolkmängden
var framförallt de speciella geografiska förhållandena i länet. Det handlade då
särskilt om att länet med sydsvenska mått hade en stark glesbygdsprägel. Det
påpekades också att det hade tagits stor hänsyn till kommunernas önskemål.606
Sett till landet som helhet får det anses att länsstyrelsen var för generös mot
kommunerna i relation till reformprinciperna. Balansgången mellan principerna
och kommunernas krav hade fått en viss dragning åt det senare hållet. Detta kan
uttryckas som att maktutövningen hade blivit alltför reaktiv.
Kammarkollegiets förslag till ny kommunal indelning i Kronobergs län kan
sägas ha inneburit en viss anpassning till de antagna reformprinciperna. Genom
dessa förändringar reducerades dels antalet landskommuner med färre än 2000
invånare, dels var det ett färre antal landskommuner som skulle lämnas utanför
den nya kommunindelningen. Sammantaget var ändringarna begränsade, då 37
av totalt 43 kommuner var identiska i de båda förslagen.607 Även kollegiet intog
en ganska generös hållning i fråga om indelningen i storkommuner, då de alltså i
en hel del fall godtog länsstyrelsens motiveringar att utifrån geografiska orsaker
göra undantag från reformprinciperna. Detta skulle också kunna tolkas som att
kollegiet inte ville köra över länsstyrelsen i för många fall.
En orsak till kammarkollegiets handlade kan ha varit att länsrepresentanten i
Kronobergs län, riksdagsmannen Hjalmar Svensson (bf), hade varit framgångsrik
med att påverka ledamöterna i kollegiets beslutande instans. Svensson får anses
ha varit en förhållandevis stark och inflytelserik politiker på riksnivå. Ett uttryck
–––––––––
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för detta var att han fungerade som vice ordförande i sitt parti under åren 19381947.608 Han var en av de allra mest framträdande politikerna som utsågs till
länsrepresentanter.609 Svensson fick dock inte fullständigt gehör för sina åsikter i
kollegiets beslutande instans, på två punkter anmälde han nämligen avvikande
mening mot besluten.610 Dessa båda punkter till trots förklarade Svensson i
massmedia att förslaget var tillfredsställande utifrån rådande direktiv. Enligt
Svensson var det inte minst länsstyrelsens mindre långtgående förslag som hade
bidragit till det positiva resultatet.611 Detta skulle sålunda ge stöd för tesen att
kammarkollegiet gick försiktigt fram för att inte desavouera länsstyrelsen i stor
utsträckning. Att Svensson fann resultatet tillfredsställande kan tas som en
indikation på att han hade kunnat påverka kollegiets förslag i viss utsträckning.
Kungl. Maj:ts slutliga indelningsbeslut innebar begränsade ändringar i
förhållande till kollegiets förslag. Det var sex av de totalt 43 storkommunerna
som berördes. Kungl. Maj:ts beslut medförde att antalet stor/landskommuner
ökade med en. Den tillkommande landskommunen, Hjortsberga, hade den allra
lägsta folkmängden i hela länet med ungefär 1400 invånare 1949.612 Detta var
ytterligare ett exempel på att Kungl. Maj:ts indelningspolitik var något mindre
strikt än kammarkollegiets bedömningar. Länsstyrelsens reaktiva maktstrategi i
förhållande till kommunernas önskemål hade alltså burit ganska långt.
Den höga andelen sammanläggningar med tvång i Kronobergs län kan alltså
inte förklaras med att de statliga myndigheterna bedrev en hårdför linje i fråga
om detta län. Länsstyrelsen, kammarkollegiet och Kungl. Maj:t får istället anses
ha intagit en ovanligt generös hållning. Orsakerna till det stora motståndet mot
sammanläggningarna får därför i större utsträckning sökas hos kommunerna.
Detta berörs mer utförligt senare i detta kapitel.

Stat och kommun i samma person ―
riksdagsledamöter på två stolar?
Undersökningen av rösträkningarna i andra kammaren 1946 när principbeslutet
fattades visade bl.a. att partitillhörigheten och typen av hemkommun hade viss
betydelse för hur ledamöterna lade sina röster. Att riksdagsledamöter särskilt
engagerade sig för hembygden och hemkommunen benämns med ett annat ord
för affektiv representation.613 För att knyta ihop den nationella beslutsprocessen
och det lokala genomförandet är det därför av intresse att behandla hur de fem
ledamöterna i andra kammaren från länet agerade som kommunalpolitiker. Fanns
det då en överensstämmelse mellan handlandet i riksdagen och på den kommunala nivån eller var det så att ledamöterna intog divergerande ståndpunkter?
–––––––––
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Hjalmar Gustafsson (s) var bosatt i Dädesjö kommun, där han också var
ordförande i kommunalfullmäktige. Gustafsson var lantbrukare och hörde till
partiets högerfalang. Han var en av initiativtagarna till länets hembygdsförbund.
Som riksdagsman lämnade han bl.a. motioner om stöd till hembygdsverksamhet
och andra närliggande kulturella aktiviteter såsom bibliotek och fornminnesvård.
Han var ordförande för det socialdemokratiska partidistriktet.614 Vid beslutet i
riksdagens andra kammare hade Gustafsson vid båda voteringarna stött utskottets
utlåtande.615
Som ordförande i Dädesjö fullmäktige gick Gustafsson i spetsen för Dädesjö
kommuns krav på att få bilda storkommun ihop med Herråkra kommun. Dessa
båda kommuner bildade både pastorat och fattigvårdsförbund. Invånarantalet
uppgick endast till 1502 år 1946. Utöver argument av geografisk/rumslig och
ekonomisk karaktär samt pastoratsgemenskap angav Dädesjö kommun argument
som kunde hänföras till den lokala identiteten.616
Utifrån att Gustafsson ansågs ha tillhört partiets högerflygel och att han var
aktiv inom hembygdsrörelsen kan det inte sägas vara så väldigt förvånande att
han engagerade sig för bildandet av en storkommun Dädesjö-Herråkra. Rimligen
hade Hjalmar Gustafssons ett äkta engagemang för att hemkommunen inte skulle
behöva tvingas in i en alltför omfattande storkommun. Inkonsekvensen låg
sannolikt istället i att han inte ville eller vågade stödja någon av reservationerna i
riksdagen. Gustafssons agerande kan sägas vara en intressant illustration av att
det är en sak att fatta principbeslut på nationell nivå och en annan sak att vara
beredd att ta de lokala konsekvenserna av detta beslut.
Några år efter storkommunreformens genomförande menade Gustafsson att
storkommunernas gränser hade gjorts alltför snäva utifrån kommunernas sociala
och kulturella funktioner. En orsak till de ändrade förhållandena var bilismens
snabba utveckling efter år 1950. Enligt Gustafsson fanns det behov av ändrade
kommungränser.617
Den mest kände av andrakammarledamöterna från länet var Hjalmar Svensson
(bf). Som länsrepresentant agerade denne för att hemkommunen Södra Sandsjö,
med 2164 invånare år 1946, skulle lämnas utanför sammanläggningarna. Han var
dock inte ledamot i fullmäktige under den aktuella valperioden.618 Svensson hade
i riksdagen röstat på båda reservationerna.619 I fråga om Svenssons handlande
fanns det konsekvens mellan riksplanet och det lokala planet.
Länets andre bondeförbundare i andra kammaren hette Victor Mattsson. Vid
rösträkningen i andra kammaren var dock Mattsson frånvarande.620 Det var inte
aktuellt att hans hemkommun Virestad, som hade 3214 invånare år 1946, skulle
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beröras av reformen. Vid överläggningarna med länsstyrelsen framförde Victor
Mattsson åsikten att Virestads grannkommun Härlunda, med 1216 invånare år
1946, borde undgå sammanläggning med annan kommun.621 Mattssons agerande
på det lokala planet tyder på att han hade förståelse för att kommuner med
relativt låga invånarantal ville bestå som egna kommuner.
Högerns ledamot i andra kammaren Oscar Nolin hade i båda rösträkningarna
stött utskottets utlåtande.622 Nolin hade motiverat sitt ståndpunkt i en artikel i
Smålandsposten. Hans utgångspunkt var framförallt att reformen skulle göra det
möjligt att upprätthålla den kommunala självstyrelsen även i framtiden.623 Nolin
bodde i Tingsås landskommun, som hade 1941 invånare år 1946. Han var här
även fullmäktiges ordförande. I yttrandet över det preliminära förslaget beslöt
kommunalfullmäktige att ansluta sig till det alternativ som innebar att Tingsås
skulle få kvarstå som egen kommun. Det andra alternativet om att lägga samman
Tingsås och Södra Sandsjö kommuner avvisades bestämt. Även kollegiets
förslag om en sammanläggning av Tingsås och Tingsryds köping avvisades. När
Kungl. Maj:t bestämde att Tingsås och Tingsryd skulle gå samman förklarade sig
Nolin ha förståelse för beslutet, vilket på längre sikt sannolikt var riktigt.624 I
relation till Nolins åsikter på nationell nivå var hans agerande som främste
företrädare för Tingsås kommun i stort sett konsekvent.
Den femte ledamoten i andra kammaren var socialdemokraten Fritz Persson
från Växjö stad. Persson hade vid rösträkningarna i andra kammaren lagt sin röst
på utlåtandet från KU. När Växjö stad behandlade yttrandet över länsstyrelsen
preliminära förslag var Fritz Persson inte närvarande på sammanträdet.625 Det
finns därför inga möjligheter till jämförelser mellan hans agerande på nationell
respektive kommunal nivå.
Riksdagsledamöternas handlande på den kommunala nivån stämde alltså inte
alltid överens med hur de hade röstat vid beslutet i riksdagen. Med tanke på
begreppet affektiv representation är resultatet av intresse. Riksdagsmännens band
till den egna valkretsen och den egna socknen/kommunen hade dock gamla
traditioner. Under 1800-talet fanns det bindande fullmakter till riksdagsmännen
om att företräda lokala intressen. Det hände att dessa utgjordes av direkta utdrag
ur sockenstämmans protokoll.626
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Konflikt och konsensus inom
kommunerna
Totalundersökningen av det lokala genomförandet visade att en mycket bred
majoritet av kommunerna fattade sina beslut i intern konsensus. I de fall det ändå
förekom konflikter handlade dessa huvudsakligen om motsättningar mellan olika
kommunkombinationer. Syftet med undersökningen av de inomkommunala
konflikterna i Kronobergs län är också att få fram uppgifter om partipolitiska och
geografiska konflikter i kommunerna.
När kommunerna yttrade sig över länsstyrelsens preliminära förslag var det
12 kommuner (13 procent) som inte fattade sina beslut i enighet. Av dessa var
det sex där motsättningarna handlade om val mellan flera olika alternativ till
sammanläggningar, medan de resterande sex avsåg konflikter där kravet på
bibehållen självständighet ställdes mot en kommunkombination.627 I förhållande
till hela Sverige hade Kronobergs län dels en högre andel inomkommunala
konflikter, dels var konflikter där krav på egen kommun var ett av alternativen
mer vanligt förekommande. Det är tänkbart att koppla samman detta resultat med
länets höga andel sammanläggningar med tvång.
I två av de aktuella kommunerna, Gårdsby och Södra Ljunga, handlade det
om en slags kombination av konflikt och konsensus. I båda kommunerna fattade
fullmäktige konsensusbeslut om att kräva att få förbli egna kommunala enheter
även i fortsättningen. I fråga om kommunernas alternativ i andra hand uppstod
det däremot motsättningar mellan olika kommunkombinationer.628 Denna typ av
sekundärkonflikter var på en lägre nivå än de övriga konflikterna.
Av de 12 kommunerna var det fyra där protokollen angav hur de enskilda
ledamöterna röstade. Detta gör det möjligt att undersöka eventuella partipolitiska
konflikter. Därutöver finns det protokoll från en kommunalstämma som visar hur
rösterna fördelades ur ett geografiskt perspektiv. I två av kommunerna, Växjö
stad och Hinneryds landskommun, kunde det åtminstone i formell mening
dokumenteras att det fanns en skiljelinje mellan de politiska blocken genom att
alla socialdemokrater och kommunister i fullmäktige intog en positiv inställning
till sammanläggningar, medan den borgerliga sidan var oenig. I fråga om Växjö
stad skall det påpekas att städer generellt sett hade större inslag av partipolitiska
konflikter än vad som förekom i landskommunerna. I Hinneryds kommun hade
dock socialdemokraterna bara ett mandat i fullmäktige.629 I dessa kommuner var
de partipolitiska skiljelinjerna desamma som i riksdagen vid principbeslutet.
I de två andra kommunerna förekom det inga partipolitiska skiljelinjer. I
Gårdsby kommun handlade det om en sekundärkonflikt där fullmäktige voterade
om valet av alternativ i andra hand. Minoriteten bestod av en socialdemokrat och
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en borgerlig.630 I Öja kommun gällde det en motsättning mellan dels krav på
bibehållen självständighet, dels ett yrkande om att kommunen i första hand
skulle tillföras delar av en grannkommun genom en gränsreglering, med ett bifall
till länsstyrelsens förslag om sammanläggning med två grannkommuner i andra
hand. Det första förslaget fick stöd av åtta socialdemokrater och fem borgerliga,
medan det senare yrkandet stöddes av tre socialdemokrater och två borgerliga.631
I Jäts kommun, som hade kommunalstämma, framgick det av protokollet att
det fanns en geografisk dimension i konflikten. Minoriteten på 14 personer var
nästan uteslutande bosatta i de två rotar av kommunen, vilka gränsade till de två
kommuner, Väckelsång och Uråsa, som minoriteten önskade att gå ihop med.
Majoriteten på 19 personer ville gå samman med den grannkommun, Kalvsvik,
som Jät bildade pastorat med.632 Det är troligt att det fanns liknande geografiska
konfliktdimensioner i flera av de kommuner där det förekom voteringar och/eller
reservationer mellan olika sammanläggningsalternativ.633
Det fanns också liknande geografiska motsättningar inom en kommun som
ändå kunde lösas i konsensus. Det gällde en landskommun, Nöbbele, som enligt
länsstyrelsens första alternativ skulle läggas samman med grannkommunen i
norr, Östra Torsås, medan det andra alternativet föreskrev en sammanläggning
med den södra grannkommunen, Linneryd. Då befolkningen och ledamöterna i
fullmäktige, beroende på var i kommunen de bodde, hade olika uppfattningar om
vilket av alternativen som var bäst valde fullmäktige att som alternativ i första
hand kräva en sammanläggning med båda kommunerna. Fullmäktige framförde
som sin viktigaste motivering att:
Mycket beklagligt vore det om dessa motsättningar på grund av
kommunsammanläggningen skulle leda till sprängning av Nöbbele gamla
hedervärda kommun eller uppdelning av Nöbbele-Östra Torsås pastorat.634
Specialstudien av konflikterna inom kommunerna i Kronobergs län visade att det
både fanns exempel på partipolitiskta och geografiska konflikter. Samtidigt är
det viktigt att betona att majoriteten av länets kommuner fattade sina beslut i
intern konsensus. Detta innebar bl.a. att socialdemokraterna i många kommuner
ställde sig bakom krav på bibehållen självständighet eller mindre långtgående
sammanläggningar, vilka skulle få under 2000 invånare. Detta var inte unikt för
Kronobergs län, utan var en generell tendens i hela landet.
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Lokal identitet och lokalt självstyre
Utifrån den höga andelen tvångssammanläggningar i länet ligger det nära till
hands att ställa frågan om det fanns en stark lokal identitet i kommunerna. Lokal
identitet kan då också indelas i fem olika uttrycksformer: sockenidentifikation,
kulturarvsargument, grannkonflikter, livsformsidentifikation samt köpingsambitioner.
Ett exempel på sockenidentifikationen i något modifierad form var Dädesjö
landskommuns yttrande om varför kommunen ville gå samman med Herråkra
kommun och inte ingå i Braås storkommun:
Traditionsskäl bör kanske inte tillmätas avgörande betydelse i detta
sammanhang. Men upprätthållandet av en verklig kommunal självstyrelse
förutsätter ändock en traditionsbildning där innevånarne känna samhörighet med sin kommun. En sådan sockenkänsla finnes nu och kommer
att finnas vid en sammanslagning av Dädesjö med Herråkra. Den skulle
ge oss lugn och möjlighet att utveckla våra resurser i förlitande på
bärkraften i vårt näringsunderlag och stabiliteten i vår ekonomi. I en
kommun av länsstyrelsens konstruktion tar det däremot en generation för
de splittrade intressena att arbeta sig tillsamman till solidaritet och
socialitet. Psykologiskt är länsstyrelsens förslag ett missgrepp.635
Dädesjös motstånd hade också anknytningar till livsformsidentifikationen. Till
detta återkommer jag i avsnittet om landsbygdsallianser mot stationssamhällen.
Älmebodas kommuns motstånd mot att gå samman med Långasjö kommun
kan framförallt hänföras till dimensionen grannkonflikter, med ett visst inslag av
sockenidentifikation. Fullmäktiges motivering var följande:
Sammanslagningen av Långasjö och Älmeboda enligt länsstyrelsens
alternativ 2, som nu närmast hotar, vill vi på det bestämdaste avstyrka,
enär det kommunala samarbetet dessa socknar emellan redan från början
skulle bli olustigt på grund av den starka känsla av självständighet, som
finnes i båda socknarna.636
Skatelövs kommuns viktigaste argument för bibehållen självständighet stämmer
väl in på kulturarvsargumenten:
Från ideell synpunkt torde det icke sakna kulturhistorisk betydelse om
kommunen bibehållas som ett typiskt exempel på huru vägen över vattnet
i gamla tider kunnat skapa en intressegemenskap, som brutit häradsgränserna.
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Detta syftade på att Skatelöv var uppdelad på Allbo och Kinnevalds härader.637
Genom att bara ett begränsat antal kommuner framförde argument som tydligt
anknöt till den lokala identiteten måste det också sökas efter en bakomliggande
lokal identitet som istället doldes bakom mer rationella och konkreta argument,
inte minst geografiska/rumsliga och ekonomiska argument. Det är betydelsefullt
att återkomma till de förhållanden som fanns i länet under 1940-talet. Länet
kännetecknades av en hög andel jordbruksbefolkning, låg urbaniseringsgrad,
stark ställning för borgerligheten samt en statskyrka med starkt grepp över
befolkningen. Det skall också erinras om att det hade visat sig svårt att etablera
samarbete över kommungränserna i fråga om exempelvis mejerinäringen.638 Det
fanns även ganska få kommunalförbund i länet.639 Dessa omständigheter måste
betraktas som förhållandevis goda indikationer på att det kunde finnas en stark
lokal identitet som vilade på gamla traditioner och som var knuten till den egna
kommunen/församlingen.
Två omständigheter bör utvecklas, dels den låga urbaniseringsgraden, dels
statskyrkans relativt starka roll. Den tilltagande urbaniseringen har både i ett
nationellt och internationellt perspektiv setts som en bidragande orsak till att
sammanläggningar av kommuner har kommit till stånd. Då Kronobergs län inte
låg i fas med flertalet övriga delar av landet är det möjligt att detta ledde till att
den lokala identiteten var ovanligt stark. Statskyrkans starka grepp över länet
långt fram i tiden har förklarats utifrån främst fyra omständigheter. För det första
det relativt isolerade geografiska läget. För det andra har det genom relativt
stabila ekonomiska betingelser funnits en stationär och ortsbunden befolkning.
För det tredje hade jordbrukets dominans medfört att individerna hade uppfattat
sig vara beroende av naturens och väderlekens växlingar. För det fjärde har det
bland prästerna funnits starka personligheter som därigenom har upprätthållit ett
tydligt kyrkligt medvetande.640 Med tanke på det gamla och invanda direkta
sambandet mellan socknen/kommunen och församlingen ligger det nära till
hands att tro att det kunde finnas en inte oviktig koppling mellan kyrkans stora
inflytande och förekomsten av en stark lokal identitet, som var knuten till den
egna kommunen och pastoratet.
Det är möjligt att kommuner som drev kravet på bibehållen självständighet
såg detta som ett sätt att slå vakt om att få bestå som enförsamlingspastorat. Det
fanns nämligen en hög andel enförsamlings- och tvåförsamlingspastorat i länet.
Av de 51 pastoraten i länet var 27 enförsamlings-, 15 tvåförsamlings- samt nio
treförsamlingspastorat.641 Att en hel del präster, inte minst kyrkoherdar, ganska
hårt engagerade sig mot föreslagna sammanläggningar skulle eventuellt kunna ge
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ett visst stöd för en sådan hypotes.642 Farhågorna om indragna och förändrade
pastorat kom delvis att besannas genom 1962 års pastoratsreform.643
I en nedteckning av minnen från storkommunreformens lokala genomförande
i Kronobergs län som gjordes i samarbete mellan länets hembygdsförbund och
Växjö universitet framkom det att kommunnamnen var en fråga som resulterade
i en häftig debatt på vissa håll. Motsättningarna om namnen utmålades som en
identitetskamp.644 Mot bakgrund av denna beskrivning finns det ett behov av en
genomgång av ett antal kommuners ställningstaganden i namnfrågorna. Vad som
är då av intresse är om kommunerna var benägna att föreslå namn som inte
innehöll något av kommunernas namn, utan istället anknöt till någon annan för
kommunerna gemensam företeelse, exempelvis häradsnamn.
Kommunernas namnförslag kunde ibland ha rena kulturarvsargument, medan
det i andra fall gällde en kombination av kulturarv och sockenidentifikation.
Fullmäktige i Ljuder hade en motivering som var en sådan kombination:
Därest myndigheterna skulle mot kommunens vilja, besluta en sammanslagning med Långasjö, vill fullmäktige på det kraftigaste protestera att
den blivande kommunens namn skulle bli Långasjö-Ljuder utan borde i så
fall kommunen endast bära huvudortens namn Skruv eller Ljuder, vilket i
likhet med vad som anförts om Väckelsång måste betecknas som säreget
vars ursprung leder mycket långt tillbaka i tiden och saknar icke historiskt
värde och bör därför bibehållas som namn på kommunen. Långasjö
däremot är relativt ungt dato och har tidigare tillhört Ljuder socken.645
Södra Ljunga kommun intog en ståndpunkt som hade likheter med Ljuder, alltså
en kombination av sockenidentifikation och kulturarvsargument:
beslöt fullmäktige enhälligt uppdraga åt ordf. att genom hänvändelse till
Styrelsen för Stiftelsen Linggården i Södra Ljunga och Svenska Gymnastikförbundet påpeka detta förhållande och försöka få nämnda institutioner att med hänsyn till Lingminnet verka för att namnet Södra Ljunga
blir namnet på den tilltänkta kommunala enheten. Alternativt kan tänkas
blott namnet Ljunga, emedan Norra Ljunga försvinner på grund av sammanläggning med Sävsjö.646
Vederlövs fullmäktige framförde ett rent kulturarvsargument, då kommunen inte
ville godta häradsnamnet Kinnevald:
Vidare uttalade kommunalfullmäktige den önskan, att den nya kommunen
ej bör annektera det gamla häradsnamnet Kinnevald utan föreslog exem–––––––––
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pelvis namnet ’Waring’ enär detta namn, enligt mycket gammal tradition
inom socknen, förknippas med fornhistorisk person, som skulle ha levat
och verkat i dessa nejder och traditionen bestyrkes måhända genom det,
att en klippö i Vederslövssjön kallas ’Waringshall’.647
Blädinge kommuns fullmäktige använde ett kulturarvsargument för att motivera
sitt namnförslag:
Därest denna sammanläggning av myndigheterna kommer att fastställas,
vill fullmäktige, för att ingen av kommunerna skall känna sig tillbakasatt
beträffande namnfrågan, föreslå ett helt nytt namn, nämligen ’Fornsjö
kommun’, eller eventuellt, ’Stora Fornsjö kommun’, Vi stöder oss härvid
på Dr. J. Strandmarks i Grimslöv omfattande forskningar, varav framgår,
att hela detta område eller så gott som hela detta område en gång var täckt
av den stora fornsjöns vatten. Alltså ett historiskt och vackert namn.
Någon kommun med detta namn finnes icke förut. Skulle däremot alt. I
av myndigheterna fastställas d.v.s. endast Vislanda och Blädinge kommuner sammanslås till en kommun, namnet då bör bli ’Vislanda-Blädinge
kommun’.648
Tjureda fullmäktige godtog inte det av länsstyrelsen föreslagna häradsnamnet
Nedre Norrvidinge, istället borde namnet bli Helgsjö efter Helgasjön. Det är inte
alldeles enkelt att kategorisera detta ändringsförslag, då både häradsnamnet och
sjönamnet byggde på en tradition. Närmast var det ett kulturarvsargument.
Kommunen angav följande skäl till sin ståndpunkt:
Som namn på denna kommunbildning, uttalar sig fullmäktige för namnet
’Helgsjö’, man ansåg att detta namn var ur många synpunkter lämpligt,
några av de berörda socknarna gränsar ju intill Helgasjön, namnet Helgsjö
är lätt att både skriva och uttala, dessutom är det ett klingande namn.649
Öjaby och Bergunda kommuner motsatte sig att den föreslagna storkommunen
Bergunda-Öjaby-Öja skulle få namnet Gemla. En orsak till detta var troligen att
ingen av kommunerna ville gå samman med Öja kommun, där tätorten Gemla
låg. Därför bör motsättningarna i namnfrågan betraktas som en grannkonflikt,
men med inslag av sockenidentifikation. Öjaby hade följande motivering till sitt
ställningstagande:
Beträffande namnfrågan kan Vi på inga villkor godkänna namnet Gemla.
I och för sig är nog namnet Gemla både bra och vackert, men som namn
på kommunen passar det inte alls. Gemla är ju för närvarande både post
och järnvägsstation varför en onödig förväxling måste bliva följden om
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det namnet fastställes som storkommunens namn också. Vi föreslår att
namnet på kommunen blir Bergsnäs. Bergsnäs är platsen för huvudorten
och Bergsnäs är namnet på kommunen.650
Bergunda kommun framförde följande motivering:
Vad namnfrågan beträffar motsätter sig fullmäktige länsstyrelsens förslag
att kalla den nya kommunen Gemla och föreslår i stället namnet Bergunda, det både historiskt och topografiskt mest riktiga namnet.651
Det kan noteras att båda kommunerna ville att storkommunen skulle få ett namn
som var kopplat till den egna kommunen.
Citaten visar att kommunerna ogärna ville att storkommunen skulle ges namn
efter någon av de andra kommunerna. Om kommunerna var tillräckligt stora
gjordes det alltså framstötar om att storkommunen skulle benämnas efter den
egna kommunen eller en tätort inom den egna kommunen. Om däremot den egna
kommunen endast utgjorde en klart begränsad del av storkommunen försökte
kommunerna istället att föreslå ett neutralt namn som inte kunde kopplas till
någon enskild kommun.
I det relativt sjörika Kronobergs län handlade det alltså i flera fall om namn
med anknytning till sjöar. Dessa naturnamn var oftast äldre än socknarna och
förhoppningen var då att slippa en diskussion om vilket av sockennamnen som
var äldst. Det som däremot måste betraktas som förvånande var att två av de av
länsstyrelsen föreslagna namnen med häradsanknytning inte godkändes av alla
kommuner, vilka istället alltså önskade namn efter sjöar. Det förekom visserligen
sådana fall även i andra län, men generellt sett var kommunerna relativt positivt
inställda till att använda häradsnamn. Detta var särskilt tydligt när häradsnamn
ställdes mot ett kommun- eller ortnamn. Det är ganska uppenbart att namnen på
storkommunerna var en betydelsefull symbolfråga för vissa kommuner, vilken
kan kopplas till den lokala identiteten.
Sammanfattningsvis får resultatet om namnfrågorna i huvudsak anses stå i
överensstämmelse med den kortfattade beskrivning av problematiken kring
storkommunernas namn som återfinns i den tidigare berörda nedteckningen av
minnesbilder från det lokala genomförandet i Kronobergs län. I denna betonas
framförallt att landsbygdskommunerna ogärna ville att storkommunerna skulle få
namn efter ett stationssamhälle, främst i de fall samhället inte tidigare också var
ett kommunnamn. Lammhults och Braås storkommuner är exempel på detta.652
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Landsbygdsallianser mot
stationssamhällen
Inom historieforskningen har ett flertal forskare behandlat förekomsten av en
specifik lokal identitet i de framväxande stationssamhällena, vilken utgjorde en
kontrast till den angränsande landsbygden.653 Detta handlade framförallt om en
motsats mellan stationssamhällenas modernitet och landsbygdens traditioner.
Motsättningar mellan kommuner som innehöll stationssamhällen och utpräglade
landsbygdskommuner vid reformens lokala genomförande berörs även i studien
av minnesbilder från Kronobergs län. Där nämns två exempel på detta, inom
Lammhults och Braås storkommuner.654 Mot bakgrund av detta finns det skäl att
göra en mer omfattande studie av denna problemställning.
Det förekom ett antal landsbygdsallianser som framfördes som motförslag till
de förslag från länsstyrelsen som innebar att det skulle bildas storkommuner som
innehöll stations-/industrisamhällen, vilka i flertalet fall skulle bli huvudorter.
Kommunernas krav på sådana kommunbildningar kan utan tvekan hänföras till
den uttrycksform av den lokala identiteten som jag kallar livsformsidentifikation.
Det handlade om Dädesjös och Herråkra krav på att bilda storkommun (1502
invånare år 1946), Ör och Ormesbergas yrkande om att dessa båda kommuner
och Härlöv skulle få utgöra en storkommun (1013 invånare år 1946) samt
Annerstads och Torpas krav på att Annerstad, Torpa och Nöttja kommuner
skulle bli en storkommun (2488 invånare år 1946). Dädesjö och Herråkra ville
undgå att få Braås respektive Lenhovda stationssamhällen som huvudorter,
medan Ör och Ormesberga ville undvika att ingå i en storkommun där Moheda
stationssamhälle blev huvudort. Förslaget från Annerstad och Torpa innebar att
Bolmens stationssamhälle i Angelstad inte skulle ingå i storkommunen.655
Bergs kommun framförde åsikten att en storkommun bestående av Bergs,
Ormesberga, Tjureda och eventuellt Tolgs kommuner kunde ha varit en lämplig
lösning. Då detta alternativ inte hade fått något gehör hos övriga inblandade
kommuner godtogs länsstyrelsens preliminära förslag om en sammanläggning av
Asa, Aneboda, Bergs och Tolgs kommuner. Denna storkommun skulle få
Lammhults stationssamhälle i Aneboda kommun som huvudort. Majoriteten i
Tolgs fullmäktige ville i första hand att Tjureda, Tolgs och Asa kommuner skulle
bilda en storkommun, medan andrahandsalternativet innebar en sammanläggning
av Söraby, Tjureda, Tolgs, Asa, Bergs och Ormesberga kommuner.656 Tolgs
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första alternativ innebar att det skulle bildas en enhet där ingen av de två
tilltänkta huvudorterna inom Norrvidinge härad, Lammhult och Rottne, ingick.
Bergs och Tolgs kommuner ville alltså helst ha landsbygdsallianser istället för
storkommuner som hade ett stationssamhälle som huvudort.
Det förekom också att landskommuner ville ha förhållandevis långtgående
sammanläggningar för att neutralisera dominansen från ett stationssamhälle. För
det första handlade det om att Blädinge kommun anslöt sig till länsstyrelsens
andra alternativ som innebar att Vislanda, Blädinge och Skatelövs kommuner
skulle bilda en storkommun. Genom att även Skatelöv ingick i kommunen skulle
alltså Vislanda municipal- och stationssamhälles inflytande begränsas. För det
andra var det Odensjö och Vrå kommuners yrkande om att det skulle bildas en
storkommun som bestod av Odensjö, Vrå, Lidhults, Torpa och Annerstads
kommuner. Genom detta skulle Lidhults municipal- och stationssamhälle få en
betydligt mindre dominerande ställning i storkommunen.657 I dessa fall handlade
det om att få behålla delar av landsbygdskommunernas livsformsidentifikation.
Att kommuner som innehöll stationssamhällen inte ville gå samman med
angränsande landskommuner förekom i ett flertal fall. Till denna kategori hörde
Hovmantorp, Almundsryd, Aneboda, Moheda och Traryd. I dessa kommuner
utom Aneboda hade stationssamhället status som municipalsamhälle i slutet av
1940-talet. Kommunernas motstånd mot att läggas samman med landskommuner
handlade i flertalet fall om att det fanns farhågor om att en sammanläggning med
andra landskommuner skulle försvåra kommunernas starka strävan om att få bli
köpingskommun snarast möjligt. Detta är den form av lokal identitet som jag
benämner köpingsambitioner. Bildandet av köpingar skulle då innebära att
municipalsamhällena, med dess dubbelbeskattning, skulle avvecklas.658
Utifrån perspektivet med en särskild lokal identitet i stationssamhällena får
det anses högst troligt att en köpingsbildning ytterligare skulle förstärka en sådan
särart i förhållande till landskommunerna. Den lokala identitetens betydelse för
dessa kommuners motstånd mot sammanläggningar med landsbygdskommuner
skall därför på inget sätt underskattas.
Det finns två exempel som ger stöd för tesen om att köpingsstatusen spelade
en ganska viktig roll. För det första handlade det om Tingsryds köpings motstånd
mot en sammanläggning med Tingsås kommun, inte minst därför att detta kunde
medföra att köpingen bara blev municipalsamhälle. För det andra gällde det att
Alvesta köping accepterade en sammanläggning med landskommunerna Härlöv
och Lekaryd.659 En sammanläggning med två landskommuner med tämligen låg
folkmängd innebar inget hot mot stationssamhällets dominans i storkommunen.
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Härlövs och Lekaryds krav på sammanläggning med Alvesta köping var för
övrigt ett bra exempel på den direkta motsatsen till landsbygdsallianserna. Dessa
båda kommuner skulle nämligen enligt två av länsstyrelsens preliminära förslag
bilda landsbygdsallianser, antingen ihop med Slätthögs och Mistelås kommuner
eller ihop med Hjortsberga och Kvenneberga kommuner. Dessa båda alternativ
godtogs inte av Härlöv och Lekaryd. Det fanns framföralltt två orsaker till att
kommunerna ville läggas samman med Alvesta, dels det korta avståndet till
köpingen, dels att det tre kommunerna/församlingarna bildade ett pastorat.660
Utifrån uttrycksformerna av den lokala identiteten var det en form av omvänd
livsformsidentifikation som baserades på korta avstånd och pastoratsgemenskap.
Den samlade bilden av landsbygdsallianser mot stationssamhällen blir att
denna motsättning var relativt vanlig i Kronobergs län. Landskommunerna var
rädda för att stationssamhällena skulle få alltför stort inflytande i storkommunen
och att detta skulle medföra att landsbygdens invånare fick vara med att bekosta
olika kommunala åtaganden i stationssamhällena/huvudorterna som de hade
begränsad nytta av. Landsbygdsallianserna byggde också på en föreställning om
att den fortlöpande avfolkningen på landsbygden snart skulle bromsas upp och
att den rena landsbygden hade positiva framtidstidsutsikter. Flera kommuners
yttranden ger klara belägg för ett sådant tänkesätt.661
Motståndet från kommuner med stationssamhällen mot att läggas samman
med renodlade landsbygdskommuner handlade inte minst om att detta allvarligt
skulle försvåra en eftertraktad köpingsbildning. Utöver dessa orsaker fanns det
också divergerande lokala identiteter, där stationssamhällena hade större drag av
modernitet än de mer traditionsbundna landsbygdskommunerna. Vid sidan av
köpingsambitionerna fanns det en urban livsformsidentifikation som riskerade att
tappa i styrka om landsbygden skulle få för stort inflytande i storkommunen.
Även om totalundersökningen visade att olika politiska majoritetslägen i
storkommunen inte spelade någon större roll för om kommunerna accepterade att
ingå i samma storkommun skall det noteras att de landskommuner som innehöll
stationssamhällen i relativt många fall hade en socialistisk fullmäktigemajoritet.
De angränsande landskommunerna hade däremot i avsevärt större utsträckning
en borgerlig majoritet.662 Detta kan ha varit ett skäl till att socialdemokraterna i
de kommuner som innehöll stationssamhällen engagerade sig ganska hårt för att
kommunerna inte skulle beröras av reformen. Ett samgående med borgerligt
styrda kommuner kunde innebära en svagare ställning för socialdemokratin. 663
Motsättningar mellan stationssamhällen och renodlade landsbygdskommuner
var inte alls något unikt för Kronobergs län. Detta förekom på många andra håll i
landet. Att motivera ett motstånd mot sammanläggning med att kommunen ville
bli köping var då förhållandevis vanligt.
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Centralisering och centrum ― periferi
Begreppet centralisering kan både handla om en koncentration av service till en
plats eller färre platser och om en koncentration av inflytande till färre aktörer.
Mot bakgrund av att många kommuner anförde geografiska/rumsliga argument
för bibehållen självständighet eller för att åstadkomma mindre långtgående
sammanläggningar kan detta kopplas till en centralisering/koncentration av den
kommunala servicen till färre platser. Det skulle alltså uppstå vissa svårigheter
när medborgarna skulle besöka kommunalexpeditionen eller motsvarande. De
kommunala sammanträdena skulle i allmänhet hållas i storkommunens huvudort.
Utöver en centralisering av kommunernas administration till huvudorten
gällde det i vilken utsträckning som det skulle ske en centralisering av den övriga
kommunala verksamheten i form av ålderdomshem, skolor, polis och brandkårer.
För kommunernas invånare som helhet var denna centralisering antagligen mer
påtaglig än i fråga om administration och politisk verksamhet. Det förekom att
kommuner som argument mot sammanläggningar anförde att det på grund av de
långa avstånden mellan de befintliga kommunernas huvudorter inte var möjligt
att genomföra en centralisering av skolväsendet.664
Det skall också framhållas att det fanns exempel på att kommuners farhågor
om en långtgående centralisering av exempelvis skolorna besannades kort efter
reformens verkställande år 1952.665 Bilden var emellertid inte entydig. Det fanns
också exempel på att vissa storkommuner försökte utforma en så decentraliserad
organisation som möjligt. Detta kunde bl.a. ta sig uttryck i att de kommunala
organen sammanträdde växelvis i de tidigare kommunerna samt att brandkårer
och valdistrikt behölls i oförändrat skick.666 Den senare modellen bör ha varit
avsevärt bättre för att försöka överbrygga de eventuella motsättningar som hade
uppstått under den process som ledde fram till sammanläggningen.
De lokala anknytningarna till begreppet centrum och periferi var också relativt
tydliga. Det handlade återigen om olika geografiska/rumsliga argument gällande
storkommunernas sammansättning. Denna argumentering gick ut på att den egna
kommunen skulle hamna i en verklig ytterkant av storkommunen. Kommunen
skulle alltså få karaktären av en randkommun i periferin. Ett exempel på detta
var Jäts kommuns motstånd mot att ingå i den av länsstyrelsen föreslagna
storkommunen Kinnevald, där Dänningelanda skulle bli huvudort.667 Liknande
exempel på detta var dels Dädesjös klara avståndstagande från att tillhöra Braås
storkommun, dels att Härlövs kommun var mycket bestämt emot länsstyrelsens
tredje alternativ som innebar en sammanläggning av Hjortsberga, Kvenneberga,
Lekaryds och Härlövs kommuner.668
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Motsättningar mellan centrum och periferi kunde också vara ömsesidiga i så
måtto att kommunerna i centrum inte ville att randkommunerna skulle få ingå i
enheten. De ovan berörda storkommunerna Braås och Kinnevald får ses som ett
uttryck för detta. I Braås storkommun ville två, Hornaryd och Drev, av de tre
övriga kommunerna i första hand att Dädesjö inte skulle ingå. I Kinnevalds
storkommun var Tävelsås, Dänningelanda och Vederslövs kommuner emot att
Jät och Kalvsvik skulle tillhöra denna storkommun.669
Synpunkter om att sammanläggningarna skulle kunna medföra en klar
centralisering/maktkoncentration av den kommunala demokratin nämndes inte så
ofta i kommunernas yttranden. I detta avseende fanns det klara likheter med den
lokala identiteten. Totalundersökningen gav för övrigt exempel på att argument
på dessa båda teman hade rent innehållsmässigt en del beröringspunkter. I
realiteten hade centraliseringen av beslutsfattandet sannolikt en ganska stor
betydelse för kommunernas motstånd mot reformen. Kommunalpolitikerna, i
synnerhet de ledande, såg rimligen sin personliga maktutövning allvarligt hotad.
Detta kunde i sig vara en fullt tillräcklig drivkraft för att kraftigt opponera mot
sammanläggningarna. Det skall betonas att kommunalpolitiken då hade en bred
folklig förankring genom att det stora antalet uppdrag. Detta var särskilt tydligt i
landskommuner med låg folkmängd.

Pressens rapportering och kommentarer
I detta avsnitt behandlas både nyhetsrapportering och ledarkommentarer i de tre
tidningar som utgavs i Växjö. Det gällde Kronobergaren (s), Smålandsposten (h)
och Växjöbladet (bf). Av rapporteringen på nyhetsplats görs en genomgång av
ett mindre antal artiklar för att erhålla en mer övergripande bild av denna, medan
flertalet ledarkommentarer tas upp.
Strax innan den lokala processen tog sin början publicerade riksdagsman
Oscar Nolin (h) en artikel i Smålandsposten som tog upp den nya indelningen.
Framförallt tog Nolin upp beslutsprocessen på nationell nivå. Om det lokala
genomförandet menade Nolin att han väl förstod de mindre landskommunernas
motstånd mot reformen. Han framförde då förhoppningen att länsstyrelserna
skulle tillämpa reformprinciperna med viss varsamhet. Nolin hoppades att det
lokala genomförandet skulle kunna ske utan alltför omfattande konflikter. På sikt
skulle reformen vara ett medel för att bevara den kommunala självstyrelsen.670
Smålandsposten lämnade en utförlig rapport från mötet med kommunerna i
delar av Allbo härad. Det sammanfattande omdömet om kommuners synpunkter
var: ”Att kommunsammanslagningen inte vunnit några större sympatier ute i
–––––––––
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bygderna framstod mycket klart av diskussionen, och så gott som samtliga talare
betonade, att deras kommuner helst skulle vilja slippa slås samman med andra”.
Hela reformen ansågs vara odemokratisk. Det sades även att förslaget luktade
alltför mycket ”Stockholmsluft” och dessutom var det en skrivbordsprodukt. Det
framfördes också att: ”Storstaden vill bestämma över landsorten”.671
Kommunernas yttranden över länsstyrelsens preliminära förslag refererades i
regel i de tre tidningarna. Rent allmänt var referaten från sammanträdena med
fullmäktige eller kommunalstämman i kommunerna kortfattade. Nästan samtliga
sammanträden återgavs bara i notisform. Kommunernas eventuella motstånd mot
sammanläggningarna lyftes inte fram i någon egentlig mening.672 Tidningarna
intog alltså en försiktig och snarast neutral linje på nyhetsplats. Deras läsare
kunde knappast bli upprörda över innehållet, oberoende om de var för eller emot
sammanläggningarna.
Utöver referaten från kommunerna förekom det några inslag med anknytning
till den nya indelningen. Det handlade om referat från ett bondeförbundsmöte
och en insändare om namnet på en av storkommunerna. På mötet hade en
bondeförbundspolitiker hållit ett anförande, där han intog en positiv inställning
till den nya indelningen. Det preliminära förslaget betecknades som: ”ganska
försiktigt jämfört med vad som föreslagits i många andra län”.673 Insändaren
hade synpunkter på namnen på de båda föreslagna storkommunerna inom
Norrvidinge härad. Det framfördes dock inga avvikande åsikter om indelningen.
Skribenten var däremot inte nöjd med de föreslagna namnen Övre och Nedre
Norrvidinge. Lämpliga namn kunde vara Nordanskog och Sunnanskog.674
Kronobergaren kommenterade länsstyrelsens slutliga förslag på ledarplats. I
denna framhölls det att både i Kronobergs län och i övriga delar av landet hade
den lokala processen i vissa fall medfört ett högljutt motstånd. I riksdagen hade
det däremot rått stor enighet. Tveksamheten hos riksdagsledamöterna påstods
först ha kommit sedan de blivit medvetna om det lokala motstånd som fanns i
vissa delar av landet. Det ansågs att det hade kommit viss politisk propaganda i
frågan, där det handlade om att ta till vara landsbygdens intressen.
Tidningen menade att det fanns svårigheter med att uppnå en bra indelning.
Det handlade om en avvägning mellan ekonomiskt bärkraftiga kommuner och att
det samtidigt inte blev alltför stora arealer och bristfälliga kommunikationer. Det
framhölls att: ”åtminstone den nuvarande regeringen inte har något emot att alla
hänsyn tages och att man följaktligen kan rubba en smula på de direktiv, som på
sin tid gavs”. Det ansågs att länsstyrelsen hade visat ganska stor lyhördhet till
befolkningens önskemål i indelningsfrågorna. Det angavs också att:
I åtskilliga fall har den föreslagna sammanslagningen redan vunnit
kommunernas godkännande, så någon större opposition har länsstyrelsen
–––––––––
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säkerligen inte att vänta. Ett genomläsande av förslaget ger också intrycket att man funnit en god lösning.675
När kollegiet lade fram sitt förslag till ny indelning i länet behandlades detta på
nyhetsplats i alla tre tidningarna och även på ledarsidan i Kronobergaren och
Smålandsposten.676 På nyhetsplats hade Kronobergaren och Växjöbladet också
intervjuer med länsrepresentanten Hjalmar Svensson. Svensson menade att
utifrån riksdagsbeslutet var kollegiets förslag tillfredsställande. I jämförelse med
Blekinge län hade kollegiet visat ganska lyhördhet i relation till kommunernas
krav. Enligt Svensson berodde detta troligen på att länsstyrelsen hade tagit stor
hänsyn till de önskemål som kommunerna hade framfört. Svensson påpekade att
det i några fall rådde delade meningar mellan kommunerna och de statliga
organen, men detta var mycket svårt att undvika vid denna typ av förändring.677
I Kronobergarens ledare noterades att kammarkollegiet inte hade gjort så stora
ändringar i länsstyrelsens förslag. Detta togs som ett uttryck för att länsstyrelsen:
”lagt ned mycken omsorg på sin utredning. Men i åtskilliga kommuner är man
nog ändå lite missnöjd”. Tidningen framhöll att vid en så stor förändring: ”vore
det orimligt att tänka sig, att alla krav och önskemål skulle bli tillfredsställda.
Man måste helt enkelt bryta med mycket av det gamla, och när några år gått, är
man nog tämligen tillfreds. Det är alltid svårt att komma in i en ny ordning. Och
det är ibland även svårt att se över sockengränsen”. Kronobergaren ansåg att
kammarkollegiet hade intagit en generös inställning till kommunernas krav. De
som hårdast skulle drabbas av förändringarna var de politiker som skulle förlora
sina uppdrag. I övrigt var det troligt att de flesta personer snart skulle inse
fördelarna med de nya mer bärkraftiga enheterna.678
I Smålandspostens ledare konstaterades att det fanns få beslut som hade fått
så stora konsekvenser för landsbygden. Sammanläggningarna ansågs vara både
på gott och ont. Det framhölls att det lokala motståndet mot reformen fördes
fram alltför sent, då beslutet i riksdagen redan var fattat. Till skillnad från andra
förändringar av den offentliga förvaltningen, som syftade till decentralisering,
handlade sammanläggningarna om centralisering. Tidningen framhöll att den nya
indelningen hade vissa fördelar i relation till den befintliga indelningen. SmP
påpekade även att det var ofrånkomligt att genomföra en sådan förändring utan
att det uppstod missnöje på det lokala planet. En grund för detta motstånd ansågs
vara känsloskäl: ”Det är ju med kommuner som med människor: somliga vill
inte umgås med vilken granne som helst…”.679
Inrikesministerns besök i länet i början av november 1949 togs endast upp på
nyhetsplats. Vid detta tillfälle återgavs dels en del av de berörda kommunernas
synpunkter, dels gjorde statsrådet några uttalanden. I fråga om kommunerna var
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den övergripande bilden att det fanns ett antal kommuner som in i det sista stred
för att behålla sin självständighet.680
Kungl. Maj:ts formella beslut behandlades av alla tre tidningarna, både på
nyhetsplats och i ledaren. I Kronobergaren ingick även kommenterar från nöjda
och missnöjda kommuner.681 Positiva reaktioner kom då framförallt från Alvesta
köping, Lekaryd, Hjortsberga, Furuby, Åseda köping och Tingsryds köping.
Fullmäktiges ordförande i Lekaryd Einar Estvall (s) ansåg att: ”Lösningen är i
enlighet med en enhällig önskan i kommunalfullmäktige”. Kommunalnämndens
ordförande i Hjortsberga Edvin Johansson (h) hade följande kommentar till
beslutet: ”Vi har stridit länge för en sådan lösning, och det är en allmän mening i
socknen, att denna lösning är den bästa”.
En av kommunerna som uttryckte missnöje var Hovmantorp, som hade velat
bestå som egen kommun. Fullmäktigeordföranden Josef Brandting (s) sade sig
inte förstå varför ändringen hade gjorts. Den nya kommunen skulle också bli
tungarbetad. Tvångsäktenskapet skulle dock sannolikt fungera då det fanns
ansvarsfulla personer i Furuby. Besvikna reaktioner kom också från ordföranden
i fullmäktige i Moheda Gustaf Alm (s). Denne såg dels problem med de längre
avstånden, dels att det fanns en klar risk för att reformarbetet skulle försvåras
eftersom socialdemokraterna skulle få en svagare ställning i storkommunen än
vad som hade varit fallet i Moheda. Han motiverade detta med att: ”Jag har varit
med sedan kommunalfullmäktige infördes, och inte ett förslag till förbättringar
eller reformer har kommit från det borgerliga parti, som haft mest att säga till
om, nämligen bondeförbundet”. Andra kommuner som framförde viss besvikelse
över beslutet var Slätthög, Mistelås och Traryd.682
I Kronobergarens ledare konstaterades att det hade gjorts vissa ändringar i
förhållande till kollegiets förslag, men där regeringen hade en intagit en linje
som låg närmare länsstyrelsens förslag än kammarkollegiets. En rundfrågning till
länets kommuner visade det sig att en majoritet av kommunerna var nöjda, men
att det också fanns kommuner som var missnöjda. Invändningar skulle sannolikt
medföra en del svårigheter till en början. Det framhölls även att vissa kommuner
redan hade börjat samarbeta genom att skattesatserna hade harmoniserats eller
hade det gjorts en viss anpassning till sammanläggningen.
Kronobergaren anförde också att sammanläggningarna skulle få stor betydelse
i frågan om skolväsendet och socialvården. Det handlade om att bryta en gammal
tradition, vilket generellt sett ansågs vara svårt. Kronobergaren tyckte att den nya
indelningen kom väl sent: ”I själva verket borde den nya kommunindelningen ha
kommit till stånd för länge sedan”.683
–––––––––
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I Smålandspostens ledare ansågs det att det inte var möjligt att genomföra
sammanläggningar som alla kommuner godkände. Missnöjet med Kungl. Maj:ts
beslut var ungefär lika stort som det missnöje som hade framkommit över
kammarkollegiets förslag. Smålandspostens övergripande kommentar till Kungl.
Maj:ts beslut var: ”Hur olustigt man än på sina håll mottager k. m:ts beslut, finns
det väl dock hopp om att med tiden motsättningar, som nu kommer att uppstå
inom vissa av de nya storkommunerna, skall avtrubbas och till sist utjämnas”.
Den senare delen av ledaren behandlade hur den nya indelningen stämde
överens med pastoratens gränser. SmP tyckte att pastoratsindelningen i för liten
utsträckning hade lagts till grund för indelningen i storkommuner. En negativ
konsekvens av detta var storkommunerna inte skulle få enhetliga skattesatser. En
lösning på problemet var att anpassa pastoraten till den nya kommunindelningen.
Detta skulle dock vara förhållandevis komplicerat.684
Växjöbladet konstaterade i sin ledare att beslutet innehöll få överraskningar.
Det framfördes tveksamhet om lämpligheten av att sammanföra städer/köpingar
med landskommuner. Denna ståndpunkt upprätthölls dock inte konsekvent, då
tidningen i ett fall ansåg det befogat att lägga samman stad och landskommun.
Detta motiverades av geografiska skäl. Tidningen uttryckte också sympati för att
även tillåta storkommuner som inte nådde upp till 2000 invånare.
Växjöbladet noterade avslutningsvis att den stora reformen nu var definitiv.
På de flesta håll skulle kommunsammanläggningarna antagligen avlöpa relativt
friktionsfritt. På andra platser skulle det däremot: ”dröja kortare eller längre tid
innan känslan av gemenskap blir densamma som den som rådde inom de gamla
kommunbildningarna”. På samma sätt som i Smålandsposten framhölls det att
den nya kommunindelningen i liten utsträckning hade anpassats till pastoraten.
Tidningen trodde att detta skulle medföra krav på förändringar av pastoraten,
vilket skulle bli långt ifrån enkelt.685
Under december 1951 rapporterade tidningarna om att olika kommuner hade
haft sina avslutningsceremonier. Vid Asa kommunfullmäktiges sista möte
behandlades flera olika framställningar från hembygdsföreningen. Fullmäktige
beslöt då bl.a. att överlåta kommunens bibliotek till hembygdsföreningen.686 När
socknen inte längre var någon egen enhet kunde hembygdsföreningen vara ett
forum för att slå vakt om den lokala identiteten.
Inför reformens verkställande den 1 januari 1952 publicerade Kronobergaren
en artikel som byggde på en intervju med Karl-Erik Rapp som var konsulent i
landskommunernas förbund. I Kronobergs län hade relativt många kommuner
under processens början haft starka krav på att få kvarstå som egna kommuner. I
vissa fall hade det framkommit stor tveksamhet om reformen var befogad. Efter
regeringens indelningsbeslut hade samarbetet fungerat bra. Kommunerna hade
försökt åstadkomma en bra start för storkommunerna. Även om det fortfarande
–––––––––
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fanns personer som var emot reformen hade det, enligt konsulenten, vuxit fram
en insikt om reformens förtjänster.
I fråga om de förtroendevalda var konsulenten av den uppfattningen att inte
särskilt många av de befintliga politikerna skulle välja att fullständigt lämna sina
uppdrag i anslutning till kommunsammanläggningen. Uppdragskoncentrationen
hade däremot minskat. Konsulenten menade också att det inte var omöjligt att
vissa storkommuner redan från början var alltför små. Ett uttryck för detta var att
länsstyrelserna var i full gång med att bilda nya förbund för polisväsendet.687
I Smålandsposten publicerades en artikel som var skriven av Ivar Rudmark,
kyrkoherde i Frödinge i Kalmar län. Han påpekade att en nästan 1000 år lång
tradition skulle brytas genom den nya kommunindelningens ikraftträdande. Vilka
konsekvenser reformen skulle medföra för kyrkan var, enligt artikelförfattaren,
fortfarande ganska oklart. Första halvan av artikeln ägnades sedan åt en historisk
tillbakablick. De nya storkommunerna kunde medföra: ”ett steg i riktning mot en
allt längre gående centralisering”. I fråga om reformens konsekvenser för kyrkan
handlade det framförallt om en eventuell förändring av pastoratsindelningen.
Artikelförfattaren tillstod att det fanns visst fog för en sådan förändring, detta
främst med tanke på landsbygdens fortlöpande avfolkning.688
I Växjöbladets ledare på nyårsafton 1951 ansågs det att den nya kommunala
indelningen skulle medföra stora förändringar. Det framhölls att åsikterna om
nyordningen var ganska blandade. Tidningen menade att de gamla kommunernas
avslutande möten hade präglats av stort vemod, då gamla fina traditioner nu var
till ända. Det påpekades också att många förtroendevalda med lång erfarenhet
skulle bli bortkopplade från sina uppdrag. Det betonades även att det var mycket
betydelsefullt att det fanns en vilja till samarbete i storkommunerna. Med tanke
på att en del kommuner hade tvingats in i storkommunen fanns det alltid en risk
för att konflikter uppstod. Växjöbladet hade ganska gott hopp om att samarbetet
inom kommunerna snart skulle finna sina former. På längre sikt fanns det en risk
för att medborgarnas politiska engagemang kunde bli mindre. Detta hade främst
andra orsaker än den förändrade indelningen. Tidningen hänvisade då till den
allmänna tidsandan.689
Undersökningen av de tre tidningarna Kronobergaren (s), Smålandsposten (h)
och Växjöbladet (bf) visade att skillnaderna mellan tidningarna var obetydliga
både på nyhetsplats och i ledare. I nyhetsrapporteringen var det de statliga
myndigheternas förslag som mest utförligt återgavs i de tre tidningarna. Det skall
klart betonas att tidningarna på nyhetsplats inte vinklade rapporteringen till de
missnöjda kommunernas förmån.
–––––––––
687

Kronobergaren 1951-12-20. Föreställningen om att förhållandevis många förtroendevalda fortsatte med sina uppdrag motsägs inte vid en genomgång av de båda bokverken Från sockenstämma till storkommun Kronobergs län (1951) och Svensk kommunalförvaltning. Våra kommunala
förtroendemän och tjänstemän. Del Kronoberg län (1960). Det skall betonas att dessa förtroendemannaförteckningar inte är kompletta.
688
Smålandsposten 1951-12-27. Det kan noteras att artikelförfattaren själv tjänstgjorde som
kyrkoherde i ett så kallat enförsamlingspastorat. Sveriges Statskalender 1951 s 737.
689
Växjöbladet 1951-12-31.

211

Insändare och andra synpunkter från medborgare utanför den politiska sfären
förekom sällan. Detta faktum motsäger alltså inte tesen om att det framförallt var
kommunalpolitikerna som var engagerade i indelningsfrågan. Detta innebär inte
att det saknades folkligt motstånd mot sammanläggningarna, men att det alltså
var politikerna, ofta tillsammans med kyrkans företrädare, som var pådrivande.
Kommentarerna på ledarsidorna uppvisade alltså ganska stor samstämmighet.
Om ledarsidorna hade avidentifierats hade det i många fall varit svårt att komma
fram till vilken tidning det gällde. En del i de gemensamma ståndpunkterna var
att det ansågs att de statliga organen hade visat relativt stort tillmötesgående i
förhållande till kommunerna. Det enda punkt där det kunde identifieras tydliga
skillnader mellan de tre tidningarna gällde de nya storkommunernas anknytning
till indelningen i pastorat. Kronobergaren berörde knappast detta ämne, medan
de båda borgerliga tidningarna inte var tillfreds med att så få pastorat hade fått
bli storkommuner. Enligt Smålandsposten och Växjöbladet kunde detta mycket
väl leda till en besvärlig framtida revidering av pastoratsindelningen. Med tanke
på kyrkans relativt starka ställning i länet var det inte direkt överraskande att de
borgerliga tidningarna, som rimligen hade de mest kyrkliga läsarna, behandlade
eventuella konsekvenser för den kyrkliga indelningen till följd av reformen.

Sammanfattande diskussion
Länsstyrelsen i Kronobergs län kan på inget sätt sägas ha tillämpat någon strikt
indelningspraxis i sitt slutliga förslag till ny indelning. Två tydliga uttryck för
detta var att länsstyrelsen föreslog hela sex undantag från minimifolkmängden på
2000 invånare och att så många som 19 landskommuner skulle lämnas utanför
sammanslagningarna. Länsstyrelsen kan alltså sägas ha tillämpat en ovanligt
reaktiv maktstrategi. I förhållande till övriga län i södra och mellersta Sverige
var detta höga siffror. En hel del av de kommuner som ändå inte var nöjda med
förslaget hade krav som inte var förenliga med reformprinciperna. Det handlade
då både om att kommuner med klart under 2000 invånare ville bestå som egna
enheter och att det framfördes förslag om att bilda storkommuner med färre än
2000 invånare. Flera av de senare förslagen var så kallade landsbygdsallianser,
som ibland också sammanföll med befintliga pastorat. Hade länsstyrelsen
anammat fler sådana önskemål hade det handlat om uppenbara avsteg från de
riktlinjer som länsstyrelsen skulle följa. Liksom i andra län med länsstyrelser
som hade intagit en välvillig indelningspraxis gjorde kammarkollegiet en viss
uppstramning i sitt förslag till ny indelning i Kronobergs län.
Kollegiet fullgjorde därmed sin uppgift med att skapa enhetlighet mellan de
olika länen. Att inte uppstramningen blev hårdare i Kronobergs län kan i viss
mån ha berott på en framgångsrik insats av länsrepresentanten Hjalmar Svensson
(bf). Kungl. Maj:ts indelningsbeslut innebar en liten uppmjukning i förhållande
till kammarkollegiets förslag. Detta var för övrigt helt i linje med den allmänna
bilden för hela landet. Enligt konseljbeslutet var det fem landskommuner som
fick under 2000 invånare och 14 som inte berördes av reformen. Skillnaden i
relation till länsstyrelsens slutgiltiga förslag var alltså inte alltför stor. Slutsatsen
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blir därför att orsaken till den höga andelen sammanläggningar med tvång främst
låg hos kommunerna.
Det fanns ett antal tänkbara faktorer som förklaring till att kommunerna intog
en så negativ inställning till sammanläggningarna. Länet kännetecknades ännu
på 1940-talet av en låg urbaniseringsgrad, vilket främst hängde samman med att
industrin hade en relativt svag förankring i länet, medan jordbruket fortfarande
spelade en betydelsefull roll. Det skall dock betonas att under 1940-talet inledde
industrisektorn en expansiv period. Länets agrara prägel gjorde också att högern
och bondeförbundet hade en stark ställning i länet. Undantaget från detta var den
östra länsdelen som hade karaktären av bruksbygd. Vad som då skall noteras var
att den östra delen av länet bara till mycket begränsad del berördes av reformen.
Av de 14 landskommuner som lämnades utanför sammanslagningarna låg sju i
den östra länsdelen. Sammanläggningarna berörde alltså främst de mellersta och
västra delarna av länet, där högern och bondeförbundet hade en stark ställning i
flertalet kommuner.690 Den politiska dimensionen skall dock med hänvisning till
totalundersökningen inte överdrivas.
Näringsstrukturen, de partipolitiska förhållandena och kyrkans förhållandevis
starka ställning bör ha varit faktorer som kunde medverka till att upprätthålla en
stark lokal identitet. Denna lokala identitet kom att manifesteras på olika sätt,
detta delvis beroende på vilket mål kommunerna ville uppnå.
Ett återkommande mönster var motsättningarna mellan landsbygd och tätort/
stationssamhälle. Det handlade om delvis divergerande lokala identiteter. Detta
skulle även kunna uttryckas som olika livsformsidentifikation. De kommuner
som förespråkade storkommuner som enbart bestod av landskommuner utan
egentliga tätorter, så kallade landsbygdsallianser, ville alltså upprätthålla en agrar
livsformsidentifikation. Kommunernas politiker hyste en rädsla för att tätorten
skulle få en alltför dominerande ställning i den nya storkommunen. Många av de
kommuner som innehöll stationssamhällen motsatte sig sammanläggningar med
renodlade landsbygdskommuner. Skälet till detta var att denna kommunbildning
skulle minska möjligheterna till att den egna kommunen skulle få bli köping.
Denna identitet skulle också kunna benämnas köpingsambitioner. Att bli köping
kunde vara ytterligare ett medel för tätorten att markera sin särart. Det fanns
alltså inslag av livsformsidentifikation från stationssamhällenas sida.
I de fall landskommuner utan tätorter stred för bibehållen självständighet
eller mycket begränsade sammanläggningar kunde uttrycksformerna av den
lokala identiteten ta sig flera olika uttryck. För det första kunde det handla om en
betoning av kommunens särart, så kallad sockenidentifikation. För det andra
kunde kommunerna hänvisa till händelser mer eller mindre långt tillbaka i tiden
eller andra omständigheter, vilket kan beskrivas som kulturarvsargument För det
tredje kunde det göras en fokusering på den eller de grannkommuner som
kommunen föreslogs gå samman med. Detta benämns grannkonflikter. De tre
uttrycksformerna kom också till användning vid meningsmotsättningar rörande
namnen på storkommunerna.
–––––––––
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På samma sätt som i landet i övrigt fattade en stor majoritet av kommunerna
sina beslut i intern konsensus. Konfliktnivån i länet var emellertid något högre än
genomsnittet för riket. I de fall det går att få fram uppgifter om beslutsfattarnas
partitillhörighet och bostadsort fanns det dels exempel på konflikter som främst
följde partilinjerna, dels geografiskt betingade meningsmotsättningar.
Utöver geografiska motsättningar inom kommunerna fanns det geografiska
konflikter i ett större perspektiv, där flera olika kommuner var involverade.
Dessa kan analyseras med hjälp av de båda begreppen centralisering och centrum
― periferi. Mindre kommuner som föreslogs gå samman med en eller flera mer
folkrika kommuner såg inte sällan en risk för att det skulle ske en storsaklig
centralisering av kommunal verksamhet till huvudorten, som ofta var belägen i
den största kommunen. Denna ort skulle bli storkommunens centrum, medan den
mindre kommunen riskerade att bli en perifer del av storkommunen med mycket
begränsad kommunal service. Sådana farhågor kunde vara fullt tillräckliga för att
en kommun skulle motsätta sig ett sådant indelningsalternativ.
Undersökningen av riksdagsledamöternas agerande på kommunal nivå visade
ett exempel på ett mindre konsekvent beteende. En av riksdagsledamöterna gick
som kommunalpolitiker i spetsen för ett krav som definitivt inte höll sig inom
ramen för de reformprinciper som ledamoten hade stött vid rösträkningen i andra
kammaren. Dessutom representerade han det socialdemokratiska partiet som kan
sägas ha varit reformens främsta anhängare på riksnivå.
Studien av tidningarnas nyhetsrapportering och ledarkommentarer visade att
skillnaderna mellan de tre tidningarna Smålandsposten (h), Kronobergaren (s)
och Växjöbladet (bf) var små. Nyhetsrapporteringen skedde i en neutral ton. Det
handlade inte om att tidningarna tog parti för de kommuner som protesterade
mot olika sammanläggningsalternativ. Kommentarerna på ledarplats var till allra
största delen positiva till reformen på lokal nivå. Den mycket begränsade kritik
som ändå kom från de båda borgerliga tidningarna gick ut på att den nya
indelningen i alltför liten utsträckning hade anpassats till pastoraten.
En avslutande allmän reflektion blir att specialstudien av Kronobergs län i
kombination med totalundersökningen ger en hel del indikationer på att reformen
främst var en sak som berörde kommunalpolitikerna och delar av prästerskapet.
Det skall betonas att antalet förtroendevalda då var betydligt fler än vad som
numera är fallet. Kommunalpolitiken bör alltså ha haft en klart bredare folklig
förankring. De vanliga medborgarnas engagemang var i allmänhet inte så väldigt
omfattande. I de fall där det förekom namninsamlingar och andra typer av
manifestationer är det lätt att få intrycket att de förtroendevalda använde de
breda folklagren för att sätta ytterligare tyngd bakom sina argument och krav. I
ett sådant läge kan det ligga nära till hands att upprepa Lennart Johanssons något
provokativa fråga, var kommunen till för invånarna eller för politikerna?691

–––––––––
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11. Storkommunerna i
backspegeln
Sockenbildningarna inleddes senast under 1100- och 1200-talen. Därför var det
ett förhållandevis stort antal socknar som före storkommunreformen hade varit
en territoriell enhet och utövat någon form av självstyre i 700-800 år. Självstyret
hade varierat i omfattning över tiden, både i formella och reella termer. Den
lokala identiteten kom efter hand alltmer att knytas till socknen. Utifrån dels den
starka lokala identiteten, dels flertalet socknars långa period av självständighet,
var det inte direkt förvånande att det lokala motståndet mot reformen inte var
obetydligt.
Under 1800-talet genomfördes flera reformer av den lokala självstyrelsen,
vilka bl.a. syftade till att vidga och ytterligare reglera den lokala självstyrelsen.
En av dessa förändringar var 1862 års kommunreform. En del i arbetet med
denna reform var vilken enhet som skulle läggas till grund för den kommunala
indelningen. Efter övervägande valdes socknarna till bas för indelningen. Detta
var ett vägval som hade betydelse för tillkomsten av storkommunreformen.

Alternativ till storkommunreformen
I fråga om eventuella alternativ till storkommunreformen kan det konstateras att
det främst fanns två huvudalternativ. För det första kunde staten och/eller
landstingen ta över vissa av kommunernas ansvarsområden. En möjlig modell
skulle ha varit att staten tog över ansvaret för polisväsendet, vilket redan tidigare
hade föreslagits av en utredning. Det var också tänkbart att socialvården och
hälsovården övergick till landstingen. Kvar i kommunerna skulle då bl.a. bli
folkskolan, byggnadsväsendet och brandförsvaret. I de minsta kommunerna, med
under 700 invånare, hade församlingen ansvaret för folkskolan på 1940-talet.
Utifrån Lundquists analysmodell skulle sakområdesvariabeln, vilken avsåg
kommunernas uppgifter, förändras i riktning mot en högre centraliseringsgrad
inom kommunsektorn. På samma sätt skulle Norrlids extensitetsegenskap uppnå
en lägre decentraliseringsgrad i kommunsystemet. Modellen skulle innebära att
den lokala folkliga förankringen, med koppling till den lokala identiteten, skulle
behållas, men med ett beskuret ansvarsområde. Samtidigt skulle ett av de allra
viktigaste ansvarsområdena, socialvården, få en regional huvudman, som borde
ha möjlighet att dels bygga ut verksamheten utifrån de framtida kraven, dels
utjämna kvalitetsskillnader mellan olika kommuner. Steget mellan landstingens
sjukvård och den kommunala hälsovården var inte långt.

215

Ett förstatligande av polisväsendet hade troligen inte medfört någon större
försämring av polisens verksamhet. Det skall även framhållas att ett omfattande
interkommunalt samarbete om polisverksamheten redan pågick när kommitténs
betänkande lades fram år 1945. Polisväsendet kom att förstatligas först år 1965.
Detta förstatligande genomfördes trots att storkommunreformen var genomförd
och att kommunblocksreformen var beslutad.692
Det andra huvudalternativet var en obligatorisk utbyggnad av interkommunal
samverkan, framförallt i förbundsform. Ett möjligt förfaringssätt hade då varit att
samtliga kommuner med under 2000 invånare skulle tvingas att delta i förbund
för vissa kommunala uppgifter. Lämpliga ansvarsområden för förbunden kunde
ha varit socialvården, hälsovården, polisen och brandförsvaret. Detta har likheter
med socialvårdskommitténs förslag om bildandet av socialvårdskommuner, där
bara de större kommunerna skulle ha lämnats utanför indelningen. Skillnaden låg
i att fler uppgifter skulle ingå i förbunden, vilket skulle göra att splittringen blev
mindre. En kommun skulle normalt bara ingå i ett förbund. Flexibiliteten skulle
öka genom att de folkrika landskommunerna inte skulle behöva släppa några
ansvarsområden. Modellen hade delvis medfört en övergång till ett system där
funktionella enheter hade fått ökad betydelse, medan de territoriella enheterna
hade erhållit en svagare position. Förbundsalternativet skulle med Lundquists
och Norrlids analysmodeller ha medfört en högre centraliseringsgrad inom den
kommunala sektorn. Det är tänkbart att många små kommuner hade föredragit
detta alternativ framför att behöva ge upp sin existens. Indelningen skulle ändå
ha blivit komplicerad. Det är dock troligt att det hade blivit enklare än reformens
lokala genomförande.

Storkommunreformen ― en engångsåtgärd eller ett steg på vägen?
I samband med principbeslutet om reformen ansåg det ansvariga statsrådet att
socialvårdens framtida behov egentligen krävde ett befolkningsunderlag på
åtminstone 5000 invånare. Den valda minimifolkmängden på 2000 invånare var
alltså inte tilltagen i överkant. Den var en avvägning mellan det invånarantal som
kommunerna skulle behöva i framtiden och vad som ansågs politiskt möjligt,
med hänsyn till det lokala motståndet, att klara av i form av sammanläggningar.
Att gå ännu längre och bilda storkommuner som var lika stora som kommunerna
blev genom kommunblocksreformen (minst 8000 invånare) hade troligen varit
svårt att genomföra. Detta eftersom varken Sverige eller några andra länder i
norra Europa tidigare hade gjort några sådana sammanläggningar.
Riksdagsbehandlingen innebar också i viss mån en uppmjukning av reformens
huvudprinciper. Reformen gjordes mindre långtgående på grund av en insikt om
ett betydande lokalt motstånd mot förändringar av den kommunala indelningen.
Dessa företeelser förstärkte tendensen att reformen blev otillräcklig.
–––––––––
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Vid några enstaka tillfällen under beslutsprocessen om storkommunreformen
betonades det att reformen måste göras tillräckligt omfattande för att ytterligare
sammanläggningar skulle kunna undvikas under överskådlig tid. Däremot finns
det inget tydligt exempel i materialet på att någon av aktörerna menade att
reformen bara var ett steg på vägen i en utveckling mot klart större kommuner.
Det är troligt att flertalet aktörer såg den som en engångsföreteelse och inte som
ett steg på vägen. Den tidigare avsaknaden av sammanläggningar bör ha talat för
bilden av en engångsåtgärd. I Landskommunernas tidskrift framfördes det 1946
följande när det lokala arbetet skulle påbörjas:
Det är i ett sådant fall icke självuppgivelse att positivt medverka till den
bästa möjliga kombinationen. Här är det fråga om ett arbete för
kommande generationer. De skola icke i brådrasket behöva vara med om
samma smärtsamma procedur, som kommunsammanslagningen i många
fall kommer att innebära.693
Som en motvikt till denna ganska entydiga bild bör det påpekas att en av den
nationella beslutsprocessens viktigare aktörer, socialdemokraten Erik Fast, i sina
memoarer framförde att: ”Utredningskommittén var fullt på det klara med att
kommunerna blev för små för att kunna fylla dagens och framtidens behov”.694
Det är fullt möjligt att Fasts beskrivning delvis var en efterhandskonstruktion, då
detta skrevs när kommunblocksreformen var under genomförande.

En förändrad kommunal demokrati
Storkommunreformen och kommunblocksreformen innebar stora förändringar av
den kommunala demokratin. I denna avhandlings inledning har jag citerat den
beskrivning av storkommunreformens verkställande som Thage G. Peterson gav
i en av sina böcker. Enligt Thage Peterson stod människor och grät öppet utanför
kyrkan i Berg på nyårsnatten 1952 då den egna kommunen precis hade upphört
genom storkommunreformen. Dessa tyckte att den kommunala självstyrelsen
hade slutat fungera.695
Det skall vidare framhållas att den politiska aktiviteten, deltagardemokratin,
på den lokala nivån hade genomgått en viss breddning från och med 1930-talet.
Vidgningen hade bl.a. skett genom de politiska ungdomsförbunden och olika
former av kvinnliga sammanslutningar, inklusive partiernas kvinnoförbund.696
Detta har intresse med tanke på att kommunindelningskommittén ansåg att det
fanns brist på lämpliga förtroendevalda i framförallt landskommuner med låga
invånarantal. Under 1940-talet utgjordes landskommunernas förtroendevalda till
dominerande del av medelålders och äldre män. Det kan därför inte uteslutas att
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kommittén inte tillräckligt beaktade möjligheterna att rekrytera förtroendevalda
utanför den vanliga rekryteringsbasen. De påstådda rekryteringssvårigheterna till
kommunala uppdrag var emellertid inte något avgörande motiv till att genomföra
reformen.
Utifrån minskningen av antalet uppdrag skulle det vara tänkbart att reformen
kunde ha blivit ett hinder för att fler kvinnor och yngre personer blev engagerade
i kommunalpolitiken. Om andelen yngre personer i kommunalpolitiken före och
efter 1952 finns det dock ingen statistik. För kvinnornas del går det däremot att
fastslå att denna hypotes inte stämde. Andelen kvinnor som var ledamöter i
kommunalfullmäktige i landskommuner och köpingar steg från fem procent år
1946 till sex procent år 1950. Vid kommunalvalet år 1954 uppgick denna siffra
till åtta procent. Andelen kvinnliga ledamöter i städernas fullmäktige uppgick vid
valen 1946, 1950 och 1954 till 13, 13 och 14 procent.697 Ökningen av andelen
kvinnliga fullmäktigeledamöter var alltså något högre i landskommuner och
köpingar än i städerna, detta trots att städerna endast till liten del berördes av
sammanläggningarna. Det finns framförallt två sannolika orsaker till detta.
För det första fick fullmäktige, styrelser och nämnder fler platser i de nya
storkommunerna. Minskningen av antalet uppdrag blev därför begränsad. Det
som troligen gynnade kvinnorna var att nomineringarna till uppdragen kanske
gjordes mer förutsättningslöst, då det inte var möjligt att göra något rutinmässigt
omval, vilket annars var ganska vanligt. För det andra innebar den tilltagande
partipolitiseringen att det blev viktigt för de politiska partierna att ha en större
bredd av kandidater som väljarna kunde identifiera sig med. Ett tydligt uttryck
för den ökade partipolitiseringen var att synnerligen få landskommuner behöll
systemet med endast en samlingslista. Vid kommunalvalet 1946 förekom sådana
samlingslistor i 169 kommuner, medan siffran 1950 var tre.698 Peter Aronsson
förklarar den ökade partipolitiseringen med att det var svårt att upprätthålla en
enhetstanke i en storkommun som bestod av flera tidigare kommuner.699 Dessa
slutsatser kan delvis kopplas till den lokala identiteten.
Ett tydligt exempel på den förändring som storkommunreformen medförde
var att alla landets kommuner utom en, Holmöns landskommun i Västerbottens
län med 285 invånare, fick fullmäktige som det högsta beslutande organet.700
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Genom införandet av 1953 års kommunallag, vilken trädde i kraft år 1955, blev
fullmäktige obligatoriskt för alla primärkommuner. Kommunalstämmornas epok
var därmed över.701 Den direkta kommunala demokratin, frånsett mer sentida
kommunala folkomröstningar, hade alltså spelat ut sin roll. Det kan dock noteras
att ett flertal av de kommunala folkomröstningarna i modern tid just har handlat
om kommunala indelningsfrågor.702
Den utveckling mot representativ demokrati som på allvar hade inletts med de
nya bestämmelserna 1919 om införande av kommunalfullmäktige för kommuner
som hade en folkmängd som översteg 1500 invånare fick genom reformen fullt
genomslag. Erik Fast (s), som var ledamot av kommunindelningskommittén och
tydligt förespråkade reformen, tillstod att reformen innebar vissa uppoffringar ur
demokratisk och medborgerlig synvinkel.703
Att närvaron på kommunalstämmorna i många fall var relativt låg t.o.m. när
kommunerna skulle yttra sig över förslagen till indelningen i storkommuner
måste ses som ett tecken på att systemet med stämmor inte var oproblematiskt.
Det verkar ha skett en gradvis förändring i förhållande till sockenstämmornas
och de tidiga kommunalstämmornas epok.704
Reformen innebar även att anställandet av kommunala tjänstemän, framförallt
kommunalkassörer/kommunalkamrerer, tog fart även i landskommunerna. Detta
kom på sikt att innebära att de förtroendevalda fick släppa ifrån sig en del reellt
inflytande över den kommunala verksamheten till förmån för tjänstemännen.
Tjänstemännen hade i allmänhet en professionell kompetens på området.705 Det
förekom emellertid i vissa fall att förtroendevalda utan större formell kompetens
anställdes som tjänstemän. Den kommunala upplysnings-/utbildningsverksamhet
som bedrevs under åren närmast före reformens verkställande bör ha varit en viss
fördel i detta sammanhang. Den gradvis förändrade kompetensfördelningen
mellan förtroendevalda och tjänstemän kom efter hand att få stor betydelse för
den kommunala demokratin. Efter kommunblocksreformens slutförande år 1974
blev denna tendens ännu tydligare.
Parallellt med ökningen av tjänstemännens antal och inflytande skedde en stor
reducering av antalet kommunala förtroendeuppdrag. Denna minskning berodde
på genomförandet av storkommun- och kommunblocksreformen. Under samma
tid ökade landets folkmängd betydligt. Detta medförde att antalet röstberättigade
per kommunalt uppdrag ökade avsevärt.706 Genom denna förändring blev det
mycket färre medborgare som personligen kände någon person med kommunala
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uppdrag. För att i viss mån balansera tjänstemännens utökade inflytande ökade
antalet heltidspolitiker successivt.707 Den långsiktiga utvecklingen av antalet
förtroendeuppdrag i kommunerna redovisas i följande tabell.

Tabell 34. Utvecklingen av antalet förtroendeuppdrag i kommunerna
1871-1995
År
Antalet uppdrag Antalet röstberättigade Röstberättigade/Uppdrag
1871 75 000
463 739
6
1892 83 000
704 610
8
1922 250 000
2 650 788
11
1938 320 000
3 767 738
12
1951 344 000
4 850 672
14
1964 187 300
5 024 054
27
1974 74 900
5 686 600
76
1980 83 000
6 251 917
75
1995 72 400
6 767 575
93
Källa: Wångmar, Folkesson och Aronsson 2001 s 78 och Aronsson 2001 s 49.

Storkommunreformen och kommunblocksreformen ― en komparation
Det är intressant att analysera utvecklingen efter storkommunreformen, särskilt
anknytningen till kommunblocken, som initierades av den socialdemokratiska
regeringen år 1959, d.v.s. bara sju år efter det att storkommunreformen hade trätt
i kraft.708 Det ligger därför nära till hands att undra varför storkommunreformen
blev överspelad så snabbt. En förklaring till detta var den snabba utvecklingen av
både samhället i stort och inte minst den kommunala verksamheten under 1950talet. För framtiden var besluten om det successiva införandet av enhetsskolan av
ganska stor vikt.709 Ett uttryck för expansionen var ökningen av kommunernas
utgifter som andel av BNP. Det skall även framhållas att urbaniseringsprocessen
ytterligare tilltog i styrka efter år 1952. Antalet landskommuner med färre än
2000 invånare ökade från 69 år 1952 till 101 år 1959.710 Det skall dock erinras
om att mellan beslutet om storkommunreformen år 1946 och det första initiativet
till kommunblocksreformen år 1959 gick det ändå 13 år. Vidare kan det noteras
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att John Olsson i sina utvärderande kommentarer av storkommunreformen 1957,
förde en diskussion om den verkligen blev tillräckligt långtgående.711
Det är fullt tänkbart att erfarenheterna av en reform gjorde att regeringen var
beredd att ta ytterligare ett steg på detta område. Storkommunreformen hade
trots allt visat att det var möjligt att genomföra en stor och landsomfattande
sammanläggning vid ett tillfälle. Det är emellertid möjligt att vissa erfarenheter
från storkommunreformen gjorde att regeringen vid kommunblocksreformen till
en början tillämpade en annan strategi.

Principbesluten
Det fanns flera tydliga skillnader mellan reformerna i fråga om förfarandet. För
det första skulle inga tvångssammanslagningar få genomföras i samband med
kommunblocksreformen. För det andra skulle reformen ske successivt under en
längre tidsperiod.712 Båda punkterna kom emellertid senare att överges, då
sammanläggningarna inte gick så fort som den socialdemokratiska regeringen
önskade.713 En tredje skillnad mellan de två besluten som bör lyftas fram var
graden av partipolitisk oenighet. Vid principbeslutet om kommunblocksreformen
1962 yrkade både centerpartiet och högerpartiet avslag på hela propositionen vid
behandlingen i KU. Även en ledamot från folkpartiet i KU reserverade sig mot
propositionen.714 Det var sålunda inte möjligt att uppnå en bred uppgörelse i
utskottet på det sätt som skedde vid principbeslutet om storkommunreformen.
Vid principbeslutet i riksdagen fick propositionen stöd av socialdemokraterna,
kommunisterna samt flertalet av folkpartisterna.715
Kommunernas principiella inställning till kommunblocksreformen var något
mer blandad än vid storkommunreformen. Av de 868 kommuner som yttrade sig
var det 406 (47 procent) som ansåg att det fanns behov av en ny indelning. 237
kommuner (27 procent) tyckte att det inte fanns skäl till en ny kommunreform,
medan 225 kommuner (26 procent) inte gjorde något principiellt uttalande eller
intog en oklar hållning. Liksom i samband med storkommunreformen var det
kommuner med låga invånarantal (under 4000) som i störst utsträckning ansåg
att det inte fanns några skäl till att genomföra kommunblocksreformen.716
Det förekom också vissa skillnader mellan länen. Störst motstånd uppvisades i
Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Kristianstads och
Skaraborgs län.717 I alla dessa län utom Södermanland hade de borgerliga
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partierna en relativt stark ställning.718 Detta stämmer väl överens med Hans
Rings forskning om att det fanns en koppling mellan att kommunen avstyrkte
betänkandet och att kommunen hade borgerlig majoritet.719 Av dessa län hade
alla utom Skaraborg högre andelar tvångssammanläggningar än genomsnittet vid
storkommunreformen. Att det fanns en sådan koppling kan inte anses vara direkt
förvånande.
Vid riksdagsbeslutet år 1969 om att kommunblocksreformen skulle slutföras
senast 1974, vid behov med tvångsmedel, motsatte sig centerpartiet, moderata
samlingspartiet och folkpartiet detta.720 Landets kommuner var också mycket
splittrade i frågan. Vid den remissbehandling som skedde 1968-1969 var det 394
kommuner (46 procent) som ansåg att det behövdes en lagstiftning som gjorde
det möjligt att göra sammanslagningar med tvång. 386 kommuner (46 procent)
ville att alla sammanläggningar även i fortsättningen skulle ske på frivillig väg.
Därutöver var det 55 kommuner (sex procent) som inte tog tydlig ställning samt
13 kommuner (två procent) som inte yttrade sig alls. Det skall också betonas att
av de 394 kommuner som var positiva till en tvångslagstiftning var det 205
kommuner som ville ha en tidsplan som innebar att sammanläggningarna skulle
slutföras senast 1974. 180 kommuner hade uppfattningen att sammanläggningar
med tvång skulle få genomföras om en majoritet av kommunerna i blocket var
överens om att gå samman. Det skulle vara upp till regeringen att avgöra om när
tvångssammanläggningar skulle genomföras. Vidare var det nio kommuner som
var för lagstiftning utan att ange någon närmare inriktning. Det fanns ett tydligt
samband mellan kommunernas invånarantal och ställningstagandet till en
eventuell tvångslagstiftning. Bland kommuner med under 2000 invånare var det
55 procent av kommunerna som var emot tvångsmässiga sammanläggningar. För
kommuner med mellan 2000 och 5000 invånare var det 58 procent som motsatte
sig att det skulle få genomföras tvångssammanslagningar, medan motsvarande
siffra för kommuner med 5000-10 000 invånare var 40 procent. För kommuner
med över 10 000 invånare fanns det en mycket bred majoritet för att en införa en
tvångslagstiftning.721
Det fanns alltså ett gemensamt mönster vid alla tre remissbehandlingarna av
frågor om kommunindelningen (1945-1946, 1961 och 1968-1969) genom att det
framförallt var kommuner med relativt låg folkmängd som i störst utsträckning
intog en negativ inställning till indelningsändringarna.
Det fanns två tänkbara orsaker till att de partipolitiska skiljelinjerna blev mer
uttalade i samband med beslutet om kommunblocken än vad som hade varit
fallet vid beslutet om storkommunerna. För det första kunde det ha skett en
förändring av den politiska kulturen, där samförståndslösningar inte var lika
vanliga. Istället prioriterades nu ideologiska ställningstaganden. Tidigare hade
pragmatism och samförstånd gått före ideologi. Det som ytterligare talar för en
gradvis förändring av den politiska kulturen på nationell nivå var att vid det sista
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beslutet 1969 följde skiljelinjerna helt den politiska blockgränsen. Då blev det
ingen som helst samförståndslösning. I fråga om huvudlinjerna i utbyggnaden av
den svenska välfärdsstaten var skiljelinjerna mellan socialdemokraterna och de
borgerliga partierna inte så stora under den period då kommunblocksreformen
genomfördes.722
Däremot fanns det skillnader mellan socialdemokraterna och borgerligheten i
fråga om synen på kommunerna, där socialdemokraterna såg kommunerna som
statsbundna förvaltningsenheter, medan de borgerliga partierna i klart större
utsträckning såg kommunerna som självständiga politiska samfälligheter.723
Orsaken till dessa motsättningar handlade troligen främst om att synsätten på
förhållandet mellan stat och kommun uppvisade tydliga skillnader mellan de
politiska blocken. Dessa åsiktsskillnader hade sannolikt ökat sedan år 1946.
För det andra kan erfarenheter från storkommunreformen ha spelat en viss
roll för högerns och centerpartiets skeptiska inställning till kommunblocken. Det
kan ha gällt demokratiska aspekter på frågan. På samma sätt kan erfarenheter
från den första delen av kommunblocksreformen ha haft viss betydelse för det
borgerliga motståndet mot att göra reformen obligatorisk.

Det lokala genomförandet
Vid en komparation mellan det lokala genomförandet av storkommunreformen
och kommunblocksreformen är det rent allmänt viktigt att betona att det förekom
vissa skillnader i tillvägagångssättet. Vid kommunblocksreformen var det främst
tre moment där kommunerna kunde påverka processen. För det första genom
yttranden över länsstyrelsernas preliminära förslag. I denna del fanns det ingen
skillnad i relation till storkommunreformen. För det andra genom tidpunkten för
sammanläggningen. Att skjuta upp sammanläggningen till sista möjliga tidpunkt,
1974, antyder att det fanns en tydlig tveksamhet inför sammanläggningen. För
det tredje handlade det om andelen sammanslagningar med tvång vid reformens
slutförande 1971 och 1974.724
Skillnaderna mellan länsstyrelsernas preliminära och slutliga förslag vid
kommunblocksreformen åren 1962-1963 var tämligen små. Enligt de preliminära
förslagen skulle det bli 335 kommunblock. De slutliga förslagen innebar istället
en indelning i 333 block. Förändringen mellan de båda förslagen var att i tre län
hade antalet block reducerats med ett, medan det i ett län hade tillkommit ett
kommunblock. I de preliminära förslagen ingick det 68 block (20 procent) som
hade under riktpunkten på 8000 invånare. Egentligen innebar riktpunkten att
kommunblocket år 1975 skulle ha som minst 8000 invånare. Om folkmängden
var stigande kunde emellertid ett lägre invånarantal accepteras. Dessutom kunde,
liksom vid storkommunreformen, långa avstånd motivera avsteg från principen. I
de slutliga förslagen var det 68 block (20 procent) vars invånarantal understeg
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8000.725 Andelen undantag från den föreskrivna minimifolkmängden var alltså
högre än vid de preliminära förslagen vid storkommunreformen. Då var det åtta
procent av de föreslagna stor-/landskommunerna som hade under 2000 invånare.
Vid de preliminära och slutliga förslagen var det länsstyrelserna i Stockholms,
Östergötlands, Älvsborgs och Skaraborgs län som i störst utsträckning gjorde
avsteg från riktpunkten på 8000 invånare. I fråga om Stockholms län fanns det
prognoser om att en majoritet av dessa block skulle ha över 8000 invånare år
1975, vilket beroende på en tilltagande förortsbebyggelse. I Södermanlands,
Kronobergs, Gotlands, Blekinge, Kopparbergs och Västernorrlands län var det
inga föreslagna block som då hade under 8000 invånare.726
I jämförelse med länsstyrelsernas agerande vid storkommunreformen fanns
det likheter i fråga om Stockholms, Skaraborgs, Gotlands och Västernorrlands
län. I de båda förstnämnda länen gjorde länsstyrelserna vid båda tillfällena
relativt många undantag, medan länsstyrelserna i Gotlands och Västernorrlands
län vid båda reformerna gjorde få eller inga undantag alls.
Kontrasterna fanns i Kronobergs, Älvsborgs och Kopparbergs län. Vid den
första reformen hade länsstyrelserna i Kronobergs och Kopparbergs län gjort
många undantag från lägsta folkmängden. Vid kommunblocksreformen föreslog
de båda länsstyrelserna inte några undantag alls. I Älvsborgs län inträffade den
direkta motsatsen, alltså att det föreslogs få undantag vid storkommunreformen,
medan det gjordes avsevärt fler undantag vid den följande reformen. Kronobergs
län var ett av få län som hade samma landshövding vid båda reformerna.727
När Kungl. Maj:t under 1963-1964 fastställde indelningen i kommunblock
reducerades antalet block från 333 till 282. Minskningen (15 procent) var större
än vad som gjordes vid storkommunreformen. Minskningarna gjordes framförallt
i de län där det hade föreslagits relativt många block med under 8000 invånare.
Av de 282 blocken var det 28 (10 procent) som hade under 8000 invånare.728
I fråga om yttrandena över de preliminära förslagen var det 69 procent av
kommunerna som var odelat positiva till förslagen (10 procent) eller tillstyrkte
förslagen (59 procent). Det var 31 procent av kommunerna som avstyrkte
förslagen eller förklarade att de ville kvarstå som egna kommuner så länge som
det var möjligt. En klart begränsad del av de sistnämnda kommunerna hade alltså
i formell mening tillstyrkt de preliminära förslagen, men samtidigt betonat att de
vill förbli självständiga enheter i det allra längsta.729 Skillnaderna i relation till
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yttrandena över de preliminära förslagen i samband med storkommunreformen
var sålunda små.
I detta sammanhang skall två omständigheter framhållas. För det första var
ställningstagandet till det preliminära förslaget vid kommunblocksreformen bara
att indelningen skulle ligga till grund för en framtida sammanläggning. Vid
denna tidpunkt fanns det ingen tidsplan för när sammanläggningarna skulle vara
avslutade. Rent teoretiskt skulle det kunna dröja åtminstone fram till 1980-talet
innan sammanslagningen realiserades. För det andra skall det erinras om att
andelen kommuner som formellt avstyrkte förslagen egentligen var lägre än de
ovan angivna 31 procent. Den första omständigheten bör ha medverkat till att
andelen kommuner som avstyrkte de preliminära förslagen blev lägre än om det
hade handlat om indelningsförslag som syftade till en snabb sammanläggning på
samma sätt som vid storkommunreformen.
I fråga om graden av konsensus var andelen voteringar och/eller reservationer
17 procent.730 Detta var en dubbelt så hög andel som vid storkommunreformen.
Konflikterna var vanligast i kommuner som skulle omfattas av blockindelningen,
men inte få bli centralortskommuner. Motsättningarna blev särskilt kraftiga i de
randkommuner som föreslogs delas upp på mer än ett block. Däremot var
konflikterna mer sällsynta i de kommuner som föreslogs bli centralorter. Lägst
andel konflikter fanns det i de kommuner som enligt förslaget skulle lämnas
utanför blockindelningen. I sådana kommuner förekom knappast några konflikter
alls. Detta var alltså, liksom vid storkommunreformen, det optimala alternativet
för att uppnå konsensus. Att randkommunerna var överrepresenterade hörde
samman med att flertalet motsättningar inom kommunerna uppstod kring
yrkanden om att byta till annan centralort, delning av den egna kommunen eller
på annat sätt förändra blockets sammansättning. Dessa yrkanden ställdes i regel
mot länsstyrelsens förslag.
Vid konflikterna var det ganska vanligt att rösterna antigen fördelades utifrån
ledamöternas hemförsamlingar eller att det främst handlade om partipolitiska
skiljelinjer, ofta socialistiska mot borgerliga ledamöter. I en hel del fall rörde det
sig också om en kombination av geografiska och politiska skiljelinjer.731 Att
konflikterna inom kommunerna blev vanligare vid kommunblocksreformen än
vid storkommunreformen kan inte anses vara förvånande. Detta grundas särskilt
på två orsaker. För det första var storkommunerna större geografiska enheter, där
politikerna från de olika församlingarna/tidigare kommunerna kunde ha olika
uppfattningar om vilken indelning som var lämpligast. Detta blev inte minst
tydligt om storkommunen hade bildats genom inslag av tvång. För det andra var
det uppenbart att den tilltagande partipolitiseringen i storkommunerna efter år
1952 gjorde att det fanns en klart ökad risk för det skulle uppstå partipolitiska
motsättningar. Att principbeslutet om kommunblocksreformen hade fattats i
riksdagen under större oenighet mellan partierna bör definitivt inte ha minskat
benägenheten för denna typ av skiljelinjer.
–––––––––
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Majoritetsläget i fullmäktige spelade ingen större roll för hur kommunerna
ställde sig till de preliminära förslagen. De kommuner som avstyrkte eller ville få
kvarstå som egen kommun så länge som möjligt hade i lite större utsträckning än
genomsnittet en borgerlig majoritet i fullmäktige. Det hängde dock sannolikt
samman med att kommuner med borgerlig majoritet i relativt stor utsträckning
just var randkommuner.732
Även i detta avseende fanns det likheter med storkommunreformen. Detta
kräver en förklaring. Vid yttrandena över de preliminära förslagen i samband
med storkommunreformen var det en dock aning högre andel kommuner med
socialistisk majoritet som avstyrkte förslagen. Vid de definitiva besluten var det
en något högre andel kommuner med borgerlig majoritet som lades samman med
tvång. Att blockindelningen skulle kunna medföra förändringar av de politiska
majoritetsförhållandena hade ingen egentlig betydelse för hur kommunerna
ställde sig till länsstyrelsernas preliminära förslag.733 Totalundersökningen av
storkommunreformen visade att förekomsten av heterogen politisk majoritet
bara marginellt ökade risken för sammanläggningar med inslag av tvång. Detta
betyder dock inte att det saknades enskilda fall där den politiska majoriten hade
betydelse. De dokumenterade motsättningarna mellan renodlad landsbygd och
stationssamhällen i Kronobergs län är i viss mån exempel på detta.
Skillnader i utdebitering mellan de kommuner som föreslogs ingå i samma
block hade inte någon större påverkan på om kommunerna tillstyrkte eller
avstyrkte de preliminära förslagen. Vissa randkommuner med lägre utdebitering
än centralortskommunen var dock något mer benägna att inta ståndpunkten att
kommunen ville kvarstå som egen kommun så länge som det var möjligt.734
Undersökningen av storkommunreformen visade att skillnader i utdebitering
endast i klart begränsad utsträckning ökade förekomsten av sammanläggningar
med tvång. Även i detta avseende fanns det tydliga likheter mellan resultaten vid
de båda reformerna.
Folkmängdens betydelse för inställningen till det preliminära förslaget i
samband med blockreformen undersöktes dels som kommunernas invånarantal i
förhållande till blockens sammanlagda folkmängd, dels invånarantalets betydelse
för kommunernas eventuella ändringsyrkanden. Kommuner som antingen hade
en låg andel eller hög andel av folkmängden i kommunblocket avstyrkte i lägst
utsträckning de preliminära förslagen. Kommuner som intog en mellanställning i
fråga om andelen invånare i blocket valde i något större utsträckning att antingen
avstyrka de preliminära förslagen eller förklara att de ville bestå som egen enhet
i det längsta. Detta gällde både för centralortskommuner och randkommuner.735
För randkommunerna som inte skulle delas på olika block ökade kraven på att
lämnas utanför blockindelningen med stigande invånarantal. Även vid krav på att
bli centralorter fanns det i huvudsak en liknande tendens. Önskemål om att få
byta centralort var högre bland kommuner med låga invånarantal, medan förslag
–––––––––
732

Brantgärde 1974 s 81ff.
Brantgärde 1974 s 88ff.
734
Brantgärde 1974 s 86ff.
735
Brantgärde 1974 s 83ff.
733

226

om annan sammansättning av blocken ökade med stigande folkmängd. Detta
innebar sammantaget för randkommunerna att ju större folkmängd kommunerna
hade ju högre andel var det som avstyrkte de preliminära förslagen.736
Utfallen om folkmängden får anses ha vissa beröringspunkter med hur det såg
ut vid storkommunreformen. Den allra tydligaste likheten gällde att andelen krav
på att lämnas utanför den nya indelningen i båda fallen blev högre med stigande
folkmängd. Detta måste anses som ganska väntat. Att kommuner som hade en
mellanställning i fråga om andelen invånare i blocket i störst utsträckning
motsatte sig de preliminära förslagen kan i viss mån anknytas till att det vid
storkommunreformen var kommuner med mellan 1000 och 2499 invånare som
till högst andel motsatte sig de preliminära förslagen.
Randkommuner med långa avstånd till den föreslagna centralorten var mest
benägna att antingen helt avstyrka de preliminära förslagen eller framföra åsikten
att de ville kvarstå som egna kommuner så länge som möjligt. Randkommuner
med relativt korta avstånd till centralorten var alltså mest positiva till förslagen.
Det förelåg alltså ett tydligt samband mellan stigande avstånd till centralorten
och en allt högre andel yttranden som avstyrkte eller ansåg att en sammanläggning borde anstå i det längsta.737
Detta resultat anknyter till att det vid storkommunreformen var så att de
storkommuner som lades samman med inslag av tvång, dels i genomsnitt hade en
större yta, dels innehöll i medeltal fler befintliga kommuner än vad som var fallet
med storkommuner som slogs ihop utan tvång. Det skall också betonas att det
inte är möjligt att göra mer direkta jämförelser mellan de båda reformerna i detta
avseende, eftersom huvudortsbegreppet inte var lika uttalat i samband med
storkommunreformen.
Med tanke på min studie av Kronobergs län vid storkommunreformen har jag
också gjort en undersökning av hur kommunerna i detta län ställde sig till
länsstyrelsens preliminära förslag till indelning i kommunblock. Av länets 42
kommuner var det 22 (52 procent) som tillstyrkte länsstyrelsens huvudalternativ,
medan 20 kommuner (48 procent) alltså inte godtog förslagen. I ett fall lämnade
länsstyrelsen även ett alternativ i andra hand. Om detta också räknas in var det
24 kommuner (57 procent) som godkände förslagen och 18 (43 procent) som
avstyrkte. I tre kommuner (sju procent) fastställdes yttrandena efter votering.
Detta var alltså 10 procentenheter lägre än riksgenomsnittet. 738
Kommunerna i Kronobergs län intog alltså en klart mer negativ inställning till
de preliminära förslaget än vad som gällde för hela landet. Med tanke på den
höga andelen tvångssammanläggningar i länet vid storkommunreformen är inte
detta överraskande. Detta skulle kunna tyda på att den starka lokala identitet som
hade manifesterats i slutet av 1940-talet fanns kvar i länet 15 år senare.
Bland de kommuner som avstyrkte det preliminära förslaget fanns det både
krav på egen blockbildning, detta trots ett invånarantal på endast cirka 2500, och
yrkanden om att ungefär jämstora landskommuner skulle bilda block fast det
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saknades en centralort som uppfyllde reformprincipernas krav på centralitet.739
Detta var ett bra exempel på en upprepning av de landsbygdsallianser som
föreslogs som alternativ till länsstyrelsens förslag vid storkommunreformen. Att
kommuner framförde yrkanden som visade prov på tydligt motstånd både mot
reformen som helhet och dess huvudprinciper var dock på inget sätt unikt för
Kronobergs län.
Sammanfattningsvis fanns det alltså en hel del likheter mellan mina resultat
om storkommunreformen lokala genomförande och Brantgärdes forskning om
den första fasen av kommunblocksreformen. Med tanke på att det bara var cirka
15 år mellan händelserna kan detta inte anses vara särskilt märkligt.
En länsvis jämförelse mellan tidpunkten för sammanläggningarna i samband
med kommunblocksreformen och andelen tvångssammanläggningar 1952 visade
att det saknades generellt samband mellan en hög andel sammanläggningar med
tvång vid storkommunreformen och sen tidpunkt för kommunblocksreformens
sammanslagningar.740
Sammanläggningar med tvång vid kommunblocksreformen skedde 1971 och
1974. Detta var en följd av 1969 års riksdagsbeslut om reformens slutförande.
Antalet tvångssammanläggningar 1971 var 38 kommuner i 24 kommunblock.
Andelen kommuner som lades samman med tvång uppgick därmed till sju
procent.741 Detta var en avsevärt lägre andel än vid storkommunreformen.
Sambandet mellan sammanläggningar med tvång 1952 och 1971 var utifrån ett
länsperspektiv svagt. En skillnad mellan reformerna var att vid 1952 års reform
skedde indelnings- och sammanläggningsbesluten i ett enda sammanhang. Vid
den senare reformen fastställdes indelningen åren 1963-1964, medan flertalet
sammanläggningsbeslut togs under perioden 1969-1973.
Av de 38 kommuner som lades samman med tvång 1971 hade 15 (39 procent)
inte berörts av storkommunreformen, 14 (37 procent) hade lagts samman med
inslag av tvång samt nio (24 procent) hade bildat storkommuner utan tvång. De
kommuner som inte hade berörts av storkommunreformen var alltså i smärre
utsträckning överrepresenterade. 32 av de 38 kommunerna (84 procent) hade en
borgerlig majoritet.742 Detta skall ses mot bakgrund av att borgerligheten hade
motsatt sig riksdagsbeslutet år 1969 om att reformen skulle kunna slutföras med
tvång. Vid sammanläggningarna år 1974 var det 11 kommuner i nio block som
lades samman med tvång. Detta var fyra procent av de berörda kommunerna. Av
de 11 kommunerna hade fem (45 procent) inte berörts av storkommunreformen,
tre (27 procent) lagts samman med tvång samt tre (27 procent) hade gått ihop på
frivillig väg vid storkommunreformen. De kommuner som inte hade berörts av
storkommunreformen var alltså överrepresenterade även vid detta tillfälle.743
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Detta skulle kunna tyda på att dessa i större utsträckning hade behållit sin gamla
lokala identitet/sockenidentifikation.
Den allmänna bilden av den senare delen av kommunblocksreformens lokala
genomförande är att likheterna med storkommunreformen var betydligt mindre
än vid yttrandena över länsstyrelsernas preliminära förslag. Processens gradvisa
genomförande skilde sig dock en del i relation till storkommunreformen.
År 2003 har det gått 29 år sedan kommunblocksreformen slutfördes. Under
denna period har ingen ny indelningsreform initierats. Efter år 1974 har bara en
enda kommunsammanläggning genomförts, mellan Svedala och Bara kommuner
i Malmöhus län. Denna var en till år 1977 uppskjuten sammanslagning inom
ramen för kommunblocksreformen. Därefter har utvecklingen gått åt motsatt
håll, då 13 nya kommuner har tillkommit genom delningar av kommuner under
åren 1980-2003. Det har då gällt att återskapa kommuner som försvann genom
kommunblocksreformen. Lite förvånande var det bara tre av dessa som hade
lagts samman med tvång 1971 och 1974. Nio av delningarna har beslutats av
borgerliga regeringar, medan socialdemokratiska regeringar har godkänt fyra
kommundelningar.744 Detta kan definitivt tyda på att de stora centralt initierade
sammanläggningarnas epok är ett avslutat kapitel. Det är dock inte omöjligt att
enstaka sammanläggningar kan bli aktuella i framtiden, framförallt beroende på
befolkningsminskningar och problem i den kommunala ekonomin.

Sammanfattande diskussion
En sammanfattande slutsats av storkommunreformen och utvecklingen därefter
bör lyfta fram två företeelser. För det första innebar storkommunreformen i
flertalet fall att en synnerligen lång tradition av sockensjälvstyrelse bröts. Till
denna var en relativt stark lokal identitet kopplad, vilket i vissa fall medförde ett
kraftigt lokalt motstånd mot reformen. Reformen kunde därför ses som ett vägval
mellan tradition och modernitet. Statsvetaren Urban Strandberg menar att
rikspolitikernas tvekan inför att förändra indelningen berodde på: ”Kvardröjande
traditionella gemenskapsidéer inbegriper att socknarnas hävdvunna gränser
betraktas som självklara och rationellt motiverbara restriktioner på samhälleliga
förändringar”.745
För det andra blev storkommunreformen bara en etapp på vägen mot dagens
storskaliga och centraliserade kommunstruktur, där kommunerna är en viktig del
i välfärdsproduktionen. Vid tiden för reformens genomförande var det dock få
aktörer som inte trodde att den nya indelningen skulle bestå för lång tid framåt.
De båda kommunreformerna har bidragit till att kommunernas utgifter som andel
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av de totala offentliga utgifterna och som andel av BNP har stigit betydligt.746
Den moderna kommunen har karakteriserats som:
ett politiskt instrument för utformning av välfärdens möjligheter, och det
kommunala territoriet har tillkommit som ett resultat av specialisering,
stordriftsfördelar och en utjämningsfilosofi när det gäller tillgång på
social och teknisk service.747
Om det inte hade gjorts några större förändringar av indelningen hade det
antingen krävts en annan uppgiftsfördelning inom den offentliga sektorn eller ett
långtgående interkommunalt samarbete, främst i form av förbund. Att låta de
kommuner som fanns före 1952 ansvara för de uppgifter som idag ligger på de
svenska kommunerna hade varit omöjligt.
Ur både administrativ och territoriell synvinkel var storkommunreformen den
dittills största förändringen av det lokala självstyret. Det lokala genomförandet
innebar också en mycket omfattande utrednings- och beslutsprocess för de
statliga myndigheter som var inblandade i arbetet. Den var därför en mycket
större förändring än 1862 års kommunreform, vilken inte alls påverkade den
territoriella indelningen. Däremot blev den efterföljande kommunblocksreformen
ännu mer långtgående då antalet kommuner minskade från 1026 år 1962 till 278
år 1974, vilket innebar en minskning med hela 73 procent. Storkommunreformen
hade reducerat det totala antalet kommuner med 58 procent. Mellan 1951 och
1974 reducerades antalet kommuner från 2498 till 278. Minskningen uppgick
därmed till totalt 89 procent.748
Det fanns både likheter och skillnader mellan de båda indelningsreformerna.
Den viktigaste skillnaden var att kommunblocksreformen inledningsvis byggde
på ett successivt och frivilligt genomförande. Detta var en mjukare linje än vad
som hade gällt vid storkommunreformen. En annan skillnad var att andelen
tvångssammanslagningar var betydligt lägre vid kommunblocksreformen. Detta
skall dock ses mot bakgrund att det var relativt lång tid, i regel minst fem år,
mellan indelningsbesluten och sammanläggningsbesluten. De motsättningar som
fanns vid indelningsbesluten uppvisade betydligt större likheter med situationen
vid storkommunreformens lokala genomförande.
Mot bakgrund av minskningen av antalet kommuner är det inte märkligt att
antalet kommunala förtroendeuppdrag sjönk med 78 procent mellan 1951 och
1974. Under den aktuella perioden ökade istället antalet tjänstemän kraftigt.
Tjänstemännens inflytande stärktes genom detta på politikernas bekostnad. Detta
innebar en betydande förändring av den kommunala demokratin. Den gamla
lekmannaförvaltningen som länge hade levt kvar i flertalet landskommuner hade
istället successivt ersatts av en tjänstemannaförvaltning.
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Bland dagens 290 svenska kommuner ingår det dels kommuner där området
inte har förändrats efter år 1862, dels finns det kommuner som bildades genom
storkommunreformen. Den första gruppen uppgår till 23 kommuner, medan den
andra gruppen består av 13 kommuner. Spåren av storkommunreformen i det
svenska kommunsystem som finns år 2003 är små. Dessa 13 kommuner tillhörde
i flertalet fall de mest långtgående sammanläggningarna i fråga om folkmängden.
De 23 svenska kommuner som har varit oförändrade sedan 1862 ligger främst
i Stockholms, Västerbottens och Norrbottens län.749 Dessa kommuner är alltså
undantag från de stora omdaningar av kommunstrukturen som storkommun- och
kommunblocksreformerna innebar. I ett begränsat antal fall finns det sålunda en
rak koppling tillbaka i tiden i fråga om den kommunala indelningen.
Utöver de ovannämnda kommunerna finns det också kommuner som efter
mellanliggande indelningsändringar, alltså delningar och sammanläggningar,
numera har samma gränser som år 1863. Denna grupp är totalt 16 kommuner.
Därutöver finns det två kommuner som bildades genom storkommunreformen
och som numera åter har dessa gränser. Totalt finns det alltså 39 kommuner som
har samma gränser som den 1 januari 1863. Vidare är det sålunda 15 kommuner
som bildades genom storkommunreformen och som idag har samma gränser.750
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12. Sammanfattande analys
I den sammanfattande analysen skall avhandlingens frågeställningar besvaras
och relateras till tidigare forskning, tolkningsramar och analysmodeller. Detta är
ett skäl till att analysen uppdelas i samma fyra delar som frågeställningarna,
alltså: sammanhangen, den politiska processen på nationell nivå, genomförandet
på lokal nivå samt det lokala agerandet.

Sammanhangen
Med sammanhang avses framförallt en analys av de bakomliggande orsakerna
till reformens tillkomst. Det handlar då inte minst om den historiska utveckling
som ledde fram till hur det svenska samhället såg ut vid den tidpunkt då en ny
kommunal indelning blev aktuell och senare genomfördes. Självklart sker det en
fokusering på den kommunala sektorn och andra närliggande företeelser.

Valet av socknen som bas för kommunindelningen på
landsbygden
Vid införandet av folkskolestadgan 1842 och fattigvårdsstadgan 1847 framfördes
det tvivel på om att de minsta socknarna kunde klara av att utföra dessa uppgifter
på ett acceptabelt sätt. Samma diskussion återkom inför 1862 års reform. Då
diskuterades häradena, kontrakten och pastoraten som grund för den kommunala
indelningen. Efter tvekan valdes socknarna som bas för indelningen.
Det fanns flera olika skäl till detta. För det första handlade det om att häradets
betydelse som administrativ enhet gradvis hade minskat. För det andra var den
lokala identiteten främst kopplad till socknen. För det tredje var många av de
konservativa politikerna motståndare till att organisera lokala/regionala enheter
med egentliga beslutsbefogenheter som var större än socknarna. Särskilt stort var
motståndet mot att införa landstingen. De lokala/regionala enheterna skulle inte
få vara ett hot mot den statliga överhögheten som framförallt utövades av
länsstyrelserna. För det fjärde var det en eftergift till prästeståndet, då prästerna
skulle förlora det egna ståndet i riksdagen genom representationsreformen. Att
prästerna ville behålla ett förhållandevis nära samband mellan den kyrkliga och
borgerliga enheten kan tyckas vara relativt logiskt. Pastoraten och kontrakten var
emellertid också kyrkliga enheter.
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Om indelningen hade knutits till häraden hade det bildats kommuner som var
klart större än den struktur som uppnåddes genom storkommunreformen. Sverige
hade 1860 322 härader/tingslag.751 Utifrån detta hade storkommunreformen inte
behövt bli aktuell. Denna uppfattning framfördes även av inrikesminister Eije
Mossberg 1951.752 Antalet pastorat utanför städer och köpingar var 1860 1179.753
Vid ett val av pastoraten som kommuner hade antalet kommuner blivit något
högre än vad storkommunreformen medförde. Med pastoraten som kommuner
hade behovet av en ny kommunal indelning varit betydligt mindre. Det är inte
säkert att storkommunreformen då hade blivit aktuell. I Danmark och Norge
gjordes pastoraten till kommuner.754 Detta bidrog till att sammanläggningarna
gjordes senare än i Sverige.
Det vägval som gjordes vid 1862 års reform var en viktig orsak till att en ny
kommunindelning ansågs nödvändig på 1940-talet. Detta är i linje med den
historiska institutionalismens antagande om bundna utvecklingslinjer. Med detta
menas att morgondagens åtgärder till stor del beror på och begränsas av dagens
och gårdagens åtgärder. Det skall påpekas att förfluten tid inte helt bestämmer de
framtida handlingsalternativen. Däremot är det uppenbart att ställningstaganden
som görs vid en tidpunkt kan medföra att vissa problemställningar och beslut blir
mer tänkbara än andra vid ett senare tillfälle.755
Vid 1862 års kommunreform hade det också varit tänkbart att välja en annan
uppgiftsfördelning mellan kommuner och landsting, där landstingen exempelvis
fått ansvaret för fattigvården. En sådan lösning var dock knappast någon
framkomlig väg med tanke på det konservativa motståndet mot större regionala
enheter, inte minst landstingen. De landsting som de konservativa accepterade
hade inte särskilt stora maktbefogenheter och finansiella resurser. En viktig del i
detta var att en fråga måste vara en angelägenhet för hela landstingsområdet för
att landstinget skulle få agera. Frågan fick inte heller ligga inom något annat
organs, främst statens och kommunernas, ansvarsområde.

–––––––––
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Åtgärder för att minska problemen med den småskaliga
kommunstrukturen
Staten hade före storkommunreformen framförallt vidtagit fyra åtgärder för att
minska nackdelarna med det stora antalet små kommuner. För det första gav
1862 års förordning om kommunalstyrelse på landet möjlighet för två eller flera
socknar att bilda en kommun. För det andra infördes municipalsamhällen under
perioden 1868-1898. Detta gav möjlighet för tätorter som låg i landskommuner
att ha en partiell självstyrelse för de rena tätortsfrågorna. För det tredje tillkom
indelningslagen år 1919 dels för att formalisera förfarandet vid kommunala
indelningsändringar, dels för att ge möjlighet för staten att göra tvångsmässiga
sammanläggningar av kommuner. En grund för tillkomsten av indelningslagen
var Yngve Larssons dokumentation av problemet med inkorporeringar. Detta
tilltog på grund av urbaniseringensprocessen. Indelningslagen var betydelsefull,
då kommunerna inte längre hade någon absolut rätt till sina egna territoriella
gränser. Den hade betydelse för kommunernas legala status. För det fjärde antogs
1919 års lag om kommunalförbund. Denna syftade sålunda till att få ett större
mellankommunalt samarbete.
De ovannämnda åtgärderna gav, enligt statsmakten, inte tillräckliga resultat.
De kommunala indelningsändringar som skedde under åren 1863-1951 hade i de
allra flesta fall anknytning till städer och köpingar. Tvångssammanläggningar i
enlighet med 1919 års indelningslag användes nästan bara vid inkorporeringar
eller motsvarande sammanslagningar.
Rune Bokholm anser att indelningslagen från 1919 medverkade till att driva
fram storkommunreformen, då lagen gynnade städerna på landskommunernas
bekostnad. Detta är överdrivet, då flertalet landskommuner inte gränsade till
städer. Det bör då betonas att storkommunreformen syftade till att slå samman
landskommuner, medan städer och köpingar i de flesta fall skulle lämnas utanför
den nya indelningen. Detta var en betydelsefull skillnad i jämförelse med
kommunblocksreformen, vilken istället byggde på centralortsprincipen.756 Det är
däremot helt korrekt att indelningslagen gynnade städerna och missgynnade
landskommunerna i samband med partiella eller totala inkorporeringar. När
städer och landskommuner var oeniga var det alltså oftast städernas uppfattning
som fick gehör hos de statliga myndigheterna.
Däremot var sammanläggningar av enbart landskommuner sällsynta. Detta
skedde bara 11 gånger under åren 1863-1951. De fåtaliga sammanläggningarna
bör kunna relateras till begreppet lokal identitet. Ett stöd för denna tes är också
de orsaker till motståndet mot att göra sammanläggningar av kommuner som
angavs i kommitténs betänkande. Enligt kommittén handlade motståndet mot
kommunsammanläggningar bl.a. om en rädsla för att sockentraditionen skulle
upplösas, personliga känsloskäl, farhågor för den kommunala självstyrelsen och
oro för samarbetssvårigheter i de nya kommunerna. Dessa orsaker fångas väl
med begreppet lokal identitet.
–––––––––
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Det var inte särskilt märkligt att de lokala företrädarna motsatte sig en ändring
av den kommunala indelningen, då ett stort antal socknar hade varit egna
territoriella enheter sedan 1100-talet. Ett ytterligare skäl till dessa reaktioner var
troligen de svenska kommunernas stora ansvarsområden. Det stora antalet
kommuner hade gjort att kommunalpolitiken hade fått en bred folklig förankring
genom att det fanns många förtroendeuppdrag. I de fall kommunerna bara hade
kommunalstämma kunde alla röstberättigade invånare delta i beslutsfattandet.
Detta hade ytterligare stärkt sambandet mellan den kommunala indelningen och
den lokala identiteten, eftersom många medborgare kände ett engagemang för de
kommunala frågorna.
Under perioden 1863-1931 tillkom 56 landskommuner genom delningar av
landskommuner. Delningarna var mer vanliga än sammanslagningar av enbart
landskommuner. Fram till 1940-talet tillkom ett stort antal muncipalsamhällen.
Den stora ökningen av antalet municipalsamhällen hade främst tre orsaker. För
det första fanns det kopplingar till urbaniseringen och moderniseringen. För det
andra hade många mindre landskommuner bristande ekonomiska resurser för att
fullt ut ta ansvar för tätorternas behov. Dessa behov handlade inte minst om en
utbyggnad av infrastrukturen. För det tredje fanns det i vissa fall motsättningar
mellan tätorter och landsbygd. Om landsbygdsdelen var i befolkningsmässig
majoritet inom kommunen kunde detta medföra att kommunens intresse för
insatser i tätorten inte var så stort.
De största problemen med municipalsamhällena var dubbelorganisationen och
den dubbla beskattningen. Vid en övergång till större kommuner skulle det dels
bli lättare att kunna anslå tillräckliga medel för investeringar i infrastruktur, dels
skulle tätorternas resurser, bl.a. polisen och brandförsvaret, kunna få större
verksamhetsområden. Vidare skulle sammanläggningar antagligen i en hel del
fall innebära en jämnare fördelning mellan tätorts- och landsbygdsbefolkning.
Samtidigt ökade dock risken för motsättningar mellan olika tätorter. Genom att
förstora kommunerna skulle en del municipalsamhällen kunna avvecklas. Därför
kan det antas att tillkomsten av ett stort antal municipalsamhällen spelade en
begränsad roll för genomförandet av storkommunreformen. Denna förklaring
anknyter till urbaniserings-/moderniseringsprocessen i det svenska samhället.
År 1943 fanns det 509 kommunalförbund. Sammanlagt innehöll förbunden
och de gemensamma distrikten 1938 kommuner. Ett stort antal kommuner deltog
i flera interkommunala samarbeten. Antalet förbund steg kraftigt under andra
halvan av 1940-talet, alltså efter principbeslutet om reformen. År 1951 fanns det
935 kommunalförbund.757
Enligt kommunindelningskommittén hade antalet förbund inte blivit så stort
som det antogs vid lagstiftningens tillkomst 1919. Troligen var kommitténs
åsikter i detta avseende något överdrivna. Det var ändå ett relativt stort antal
kommuner som deltog i olika former av samverkan. En orsak till att samarbetet
inte hade blivit ännu mer omfattande ansågs vara många kommuners motstånd
mot interkommunal samverkan i förbundsform. Även detta kan troligen relateras
–––––––––
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till den lokala identiteten, då kommunalförbunden innebar att kommunen inom
ett verksamhetsområde avsade sig självbestämmanderätten.
En intressant fråga hade varit om kommunerna istället hade ställts inför
valmöjligheten mellan kraftigt utökad interkommunal samverkan och betydande
sammanläggningar, typ storkommunreformen. En betydligt utökad samverkan i
förbundsform kunde ha lett till ett system där funktionella enheter (förbund) hade
fått större betydelse än territoriella enheter (kommuner). Detta hade blivit tydligt
om kommunerna skulle ha deltagit i flera olika förbund.
De ovan beskrivna åtgärderna byggde alltså framförallt på att kommunerna
själva tog initiativ till förändringar. Det hade medfört en del resultat i form av
kommunalförbund, medan mycket lite hade hänt i fråga om sammanläggningar
mellan enbart landskommuner. Det fanns uppenbarligen inget större intresse ens
från de allra minsta landskommuner att gå samman på frivillig väg. Sett från
statens perspektiv behövdes det därför ett samlat initiativ för att åstadkomma
resultat och förändring. För att få kraft bakom detta var det nödvändigt att vid
behov kunna göra sammanläggningar med tvång.

Modernisering och samhällsförändringar
De övergripande samhällsförändringarnas betydelse för reformens tillkomst kan
analyseras med hjälp av Brans och Kjellbergs modell för utvecklingen mot större
kommuner. Den första delen i modellen är välfärdsstatens expansion.
Förändringen av det svenska politiska och sociala systemet tog på allvar fart
under 1900-talets första årtionden. Dessa förändringar påverkade i högsta grad
landets kommuner och församlingar i form av dels en demokratisering och en
övergång till representativ demokrati, dels en utbyggnad av den kommunala
verksamheten, främst av folkskolan och socialvården. Denna expansion var inte
särskilt stor i jämförelse med vad som skedde efter 1945. Socialvårdens framtida
utbyggnad utreddes av socialvårdskommittén. Detta arbete fick sedan en viss
betydelse för tillkomsten av storkommunreformen. Ett uttryck för detta var
kommunindelningskommitténs betoning av socialvårdens betydelse.
Det bör alltså ha funnits ett samband mellan den politiska och den sociala
utvecklingen, då de politiska krafter som önskade en utbyggnad av de sociala
åtagandena stärkte sin ställning betydligt under perioden, främst genom SAP:s
övertagande av regeringsmakten år 1932. Jan Larsson beskriver förändringarna
inom socialpolitiken under 1930- och 1940-talen som ett systemskifte.758 De tre
borgerliga partierna motsatte sig i regel inte huvuddragen i den av SAP anförda
utbyggnaden av socialförsäkringarna och den offentliga verksamheten.759
Utifrån statsvetaren Emil Uddhammars modell för typståndpunkter om statens
roll i samhället tog Sverige under 1940-talet på allvar steget in i regleringsstaten.
Fram till och med 1930-talet hade det både funnits drag av den sedliga staten och
regleringsstaten. Skillnaden mellan de båda statstyperna består i att i den sedliga
staten är skattetrycket måttligt, den personliga handlingsfriheten är stor, det
–––––––––
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sociala trygghetssystemet är behovsprövat och beskattningen är proportionell.
Regleringsstaten kännetecknas däremot av ett förhållandevis högt skattetryck, en
mer begränsad personlig handlingsfrihet, en generell välfärdspolitik samt en
progressiv beskattningsprincip. Den av Uddhammar beskrivna övergången från
den sedliga staten till regleringsstaten stämmer tidsmässigt överens med det
skifte från organiserad kapitalism till participatorisk kapitalism som behandlas av
Rolf Torstendahl. Skillnaden ligger i att Uddhammar och Torstendahl har olika
ideologiska utgångspunkter.
I den framväxande svenska välfärdsstaten var modernitetsbegreppet centralt.
Etnologen Orvar Löfgren introducerar därför benämningen välfärdsnationalism.
Företeelser som traditionalism och konservatism stod däremot lågt i kurs.
Framväxten av välfärdsnationalismen innebar även en viktig förändring av den
svenska nationella identiteten i jämförelse med den nationalism som hade vuxit
sig stark under slutet av 1800-talet. Den nya nationalismens betoning av den
sociala dimensionen gjorde att den kunde bli en angelägenhet för de breda
folklagren.760 Det har också sagts att folkhemmet var en form av fusion av
nationalism och modernitet.761 Prioriteringen av de sociala värdena är också en
trolig orsak till att Sverige under 1900-talets senare del har setts som ett land
med en måttfull och inte särskilt aggressiv nationalism.762
Att förändra en kommunal indelning som i flertalet fall hade funnits sedan
mycket lång tid tillbaka och därför var förknippad med starka traditioner på
landsbygden kan därför sägas passa väl in i den av modernitetsbegreppet färgade
välfärdsnationalismen. Att det fanns stora skillnader i fråga om den kommunala
servicen mellan olika kommuner, inte minst beroende på folkmängden och
skatteunderlaget, kunde alltså uppfattas som en brist i moderniteten som behövde
avhjälpas fortast möjligt. Att framförallt socialdemokraterna beskrev reformen
som en metod för att få möjlighet att upprätthålla den kommunala självstyrelsen
även i framtiden borde kunna kopplas till en modernitetstanke som vilade på
–––––––––
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historisk grund. Den lokala självstyrelsen kunde i detta avseende alltså uppfattas
som en tradition som kunde inlemmas i den nya svenska moderniteten. Detta
hade dock redan i viss mån gällt vid 1862 års kommunreform.
Däremot låg det nära till hands att betrakta motståndet mot reformen som ett
uttryck för traditionalism och konservatism. Detta kan också uttryckas som att
motståndet inte alls var politiskt korrekt under den tidsperiod då reformen
genomfördes. Detta bör framförallt ha gällt vid behandlingen i riksdagen. Två
närliggande traditioner, den lokala självstyrelsen och den befintliga kommunala
indelningen, kunde alltså både anammas och förkastas utifrån moderniteten.763
Välfärdsnationalismen är ett användbart begrepp i samband med reformen.
Det är tänkbart att framväxten av en nationalism med sociala dimensioner gjorde
att det lokala motståndet mot reformen inte blev ännu större. Det lokala
motståndet mot reformen var inte oväntat och kunde tolkas som att det fanns
skillnader mellan stad och landsbygd i fråga om snabbheten i att bejaka de
moderna strömningarna i samhället. Landsbygden uppfattades som mindre
förändringsbenägen. Denna hypotes kan också sägas ha visst stöd av etnologen
Jonas Frykman, som menar att 1930- och 1940-talen innebar ett uppbrott från
den tidigare lantligt präglade nationella identiteten. Landsbygden utmålades
istället som ett kvarvarande Fattigsverige som bl.a. förknippades med mörker
och smuts.764
Det är troligt att den kommunala verksamheten hade expanderat en hel del
under 1950-talet även om inte storkommunreformen hade genomförts. Det är
dock sannolikt att expansionstakten förstärktes av reformen. Storkomunreformen
var en bidragande orsak till expansionen, men inte någon absolut förutsättning
för verksamhetens utbyggnad. Mellan 1925 och 1945 ökade primärkommunernas
utgifter som andel av BNP, från åtta till nio procent. År 1960 hade siffran stigit
till 13 procent. Under 1960-talet tilltog ökningstakten ännu mer, varför utgifterna
år 1970 var 22 procent av BNP.765 Den kommunala barnomsorgen är ett exempel
på en verksamhet som på allvar började utvecklas under 1950- och 1960-talen.766
En annan orsak till att reformen förstärkte den kommunala expansionen var
att när flera kommuner gick ihop uppstod det ibland ett likställdhetstänkande.
Om en av kommunerna före sammanläggningen hade en högre servicenivå på ett
område låg det nära till hands att hela storkommunen skulle få tillgång till denna
service. Två exempel på detta var införandet av skolmåltider och kommunalt
finansierad hemhjälp.
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Ett annat kostnadskrävande område med geografiskt kompensationstänkande
var uppförandet av nya kommunala byggnader såsom skolor, ålderdomshem och
brandstationer. Om en ort/kommundel fick en ny skola kunde det säkert vara
svårt att motivera att en annan kommundel under en lång tid skulle tvingas att
acceptera äldre och betydligt sämre skollokaler. Byggprojekten omfattade också
kommunalhus.767 I fråga om kommunalhusen handlade det inte om något
kompensationstänkande inom kommunen, då det med mycket få undantag bara
var aktuellt att ha ett kommunalhus i varje kommun. Ett nytt kommunalhus
kunde dock vara en viktig symbol för den nya storkommunen.
Under 1960-talet och början av 1970-talet, i skiftet mellan storkommunerna
och kommunblocken, var det främst olika fritidsanläggningar som idrottshallar
och simhallar som blev statussymboler för kommunerna. Detta anknyter till den
socialdemokratiska visionen om att storkommunerna skulle göra det möjligt att
ta större initiativ på områden som inte var obligatoriska för kommunerna. En del
i detta var att befolkningen skulle ges möjlighet till en meningsfull fritid.768
En del kommuner framförde som argument för att undgå sammanläggning att
en sådan skulle medföra behov av att uppföra dyrbara lokaler av olika slag, vilka
skulle medföra en betydande höjning av utdebiteringen. Storkommunernas större
samlade ekonomiska bärkraft gjorde det lättare att genomföra mer omfattande
investeringar som självfinansierades eller finansierades med lån. Riskerna med
att ta upp större lån blev mindre när utgiftskänsligheten var lägre.
Storkommunerna var en av flera faktorer i expansionsprocessen. Historikern
Sven-Ulric Palme har beskrivit den kommunala utvecklingen under 1900-talets
första halva som politisering, byråkratisering och socialpolitisk expansion. 769
Detta är en korrekt beskrivning, men dessa företeelser tilltog efter 1945.
Den andra delen i Brans och Kjellbergs modell är inriktad mot urbaniseringen
och funktionella förändringar inom den offentliga verksamheten. Det var både
urbaniseringen inom Sverige och emigrationen som gjorde att antalet kommuner
med låg folkmängd ökade betydligt efter år 1880. Ett redan tidigare konstaterat
problem med många alltför små kommuner blev större under 1900-talet. Antalet
städer och köpingar hade ökat betydligt under den aktuella perioden. Genom
detta handlade städernas och köpingarnas befolkningstillväxt inte bara om att
människor flyttade dit, utan också om att tätorter som tidigare hade tillhört en
landskommun nu istället blev städer eller köpingar. De lokala och regionala
variationerna i landet var ganska stora. I mina lokala undersökningar finns det ett
exempel på en landskommun som minskade sin folkmängd med hela 60 procent
under perioden 1880-1940.770
De funktionella förändringarna inom den offentliga sektorn, bl.a. i form av
decentralisering, hade inte kommit så långt när beslutet om storkommunerna
fattades. Detta stämmer bättre överens med kommunblocksreformen på 1960talet. Storkommunreformen syftade dock till att underlätta en sådan utveckling.
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Modellens tredje del tar upp eventuella politiska motiv till en övergång till
större kommuner. Det kan utan tvekan fastslås att det fanns politiska/ideologiska
utgångspunkter till varför reformen kom att genomföras. Det socialdemokratiska
partiet var pådrivande. Det huvudsakliga motivet för socialdemokraterna var att
skapa kommuner som var tillräckligt stora för att på ett effektivt sätt kunna
trygga utbyggnaden av välfärdssamhället på den lokala nivån. Statsmakten skulle
genom en reducering av antalet kommuner få en mycket bättre kontroll över de
kvarvarande kommunerna.
SAP såg kommunerna som lokala instrument för en samhällsomdanande
politik.771 Detta synsätt benämns förvaltningskommunen. Inom socialdemokratin
hade under början av 1940-talet åsikten framförts att en del kommuner inte levde
upp till de rikspolitiska reformidéerna på framförallt det socialpolitiska området.
Detta benämndes för ”den kommunala eftersläpningen”.772 En orsak till denna
obenägenhet hos kommunerna kunde vara en sparsamhet med kommunala medel
för att hålla nere skattesatserna. Kjell Östberg har visat att detta även förekom i
kommuner som hade socialdemokratisk majoritet och ledning.773 Reformen kan
därför dels ses som ett led i att åstadkomma en mer generell välfärd i Sverige,
d.v.s. att utjämna stora lokala variationer i den offentliga servicenivån, dels att
skapa en mer rationell kommunal förvaltningsapparat.
Socialdemokraternas syn på statens styrning av kommunerna genomgick en
viss förändring då partiet på allvar övertog regeringsmakten i Sverige år 1932.
När borgerligheten hade regeringsmakten fanns det en del socialdemokratiska
politiker som ville bedriva en utpräglad socialistisk politik på kommunal nivå, så
kallad kommunsocialism. Denna politik försvårades dock av den då gällande
lagstiftningen, främst kommunallagarnas regler om att det behövdes kvalificerad
majoritet i fullmäktige (2/3) för att kunna driva igenom vissa typer av beslut.774
Socialdemokraternas positiva syn på en stark statsmakt kan därför delvis kopplas
samman med det egna regeringsinnehavet. Göran B. Nilsson menar att SAP
delvis uppfattade den kommunala självstyrelsen som ett hinder när det gällde att
genomföra den generella välfärdspolitiken på det kommunala planet. SAP fick
därför i viss mån tona ned sitt tidigare engagemang för en stark kommunal
självstyrelse. Ett sätt att försöka driva på en social reformpolitik i kommunerna
var att förespråka statsbidrag till kommuner med lågt skatteunderlag och hög
utdebitering. Under 1920- och 1930-talen fanns det också inom socialdemokratin
sympatier för att överföra en del kommunala ansvarsområden till staten och/eller
landstingen, då kommunerna ansågs ha otillräckliga ekonomiska resurser.775
På den politiska högerkanten skedde det en delvis motsatt förändring efter det
att demokratin och parlamentarismen hade fått genomslag kring 1920. Högern
satte nu större värde på den kommunala självstyrelsen. Ett skäl till detta var
sannolikt den av staten pådrivna sociala reformpolitiken i kommunerna. Högern
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såg den kommunala självstyrelsen som ett medel för att på kommunal nivå ha
möjlighet att driva en mer försiktig politik än vad staten uppmuntrade till.776 De
borgerliga partierna ställde sig dock i huvudsak bakom storkommunreformen,
men en del borgerliga politiker ville dock mjuka upp reformprinciperna. SAP var
tongivande i processen, men det är inte korrekt att beskriva den som ett renodlat
socialdemokratiskt projekt. Detta är mer relevant i fråga om kommunblocken, då
de partipolitiska skiljelinjerna var mer uppenbara. Att högern, framförallt dess
näringslivsfalang, intog en positiv inställning till att förändra den kommunala
indelningen hade sannolikt delvis andra utgångspunkter än socialdemokraterna. I
högerpartiets fall handlade det antagligen om föreställningar om att ekonomisk
rationalitet skulle uppnås genom stordriftfördelar. Detta skulle medverka till att
dämpa den kommunala expansionen och därmed också undvika större höjningar
av kommunalskatterna.
Utifrån Rolf Torstendahls modell om kapitalismens fyra olika faser skedde
initieringen av storkommunerna vid skiftet mellan den andra fasen, organiserad
kapitalism, och den tredje fasen, participatorisk kapitalism. Det tredje skedet
utmärktes av att statsmakten tog initiativ till fördelningspolitiska åtgärder, vilka
motiverades utifrån sociala och välfärdsekonomiska motiv. Det är då möjligt att
se storkommunreformen som en del i den participatoriska kapitalismen. Under
denna fas skedde det även en viss nedtoning av klassmotsättningarna i samhället.
Storkommunreformen syftade alltså dels till att bygga ut den lokala välfärden,
dels utjämna lokala servicevariationer. Dessa strävanden kan ses som en politik
som syftade till att tona ned klassmotsättningarna i samhället.

Förändringar av relationen mellan stat och kommun
I fråga om forskningens syn på förhållandet mellan stat och kommun vid tiden
för 1862 års kommunreform finns det olika perspektiv. Kärnfrågan gällde om
kommunerna ingick i den statliga sfären eller tillhörde den enskilda sfären. Till
den senare kategorin räknades synsättet med primärkommunen som ett bolag
konstituerat av de skattebetalande. Enligt min uppfattning handlade det om ett
mellanting mellan de båda perspektiven, där synsättet med kommunerna i den
statliga sfären övervägde, främst därför att kommunerna var en offentligrättslig
institution med egen beskattningsrätt och obligatoriskt medlemskap för samtliga
invånare. Det kommunala handlingsutrymmet var alltså inte obetydligt 1862.
Förhållandet mellan staten och kommunerna genomgick tydliga förändringar
mellan 1862 och 1940-talet. Kommunernas handlingsutrymme i förhållande till
staten minskade. Viktiga förändringar i riktning mot en större integration skedde
redan under 1900-talets första årtionden. Det handlade då bl.a. om införandet av
statsbidrag för skatteutjämning mellan kommuner och tillkomsten av 1919 års
indelningslag. Ett annat uttryck för den tilltagande integrationen mellan stat och
kommun var att flera speciallagstiftningar hade tillkommit, varvid kommunernas
obligatoriska uppgifter hade ökat. Ett bra exempel på denna utveckling var
brandväsendet, där landskommunernas ansvar hade blivit långt större genom
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tillkomsten av en ny lag år 1945.777 Under andra världskriget fick kommunerna
också svara för uppgifter med anknytning till totalförsvaret som civilförsvar,
folkförsörjning och familjebidrag.778 Utvecklingen var inte entydig. Det förekom
också att den planerade reformen användes som argument för att inte tillsätta en
utredning som skulle lägga fram förslag om en mer strikt lagstiftning för
hälsovården. På hälsovårdsområdet hade inga större förändringar skett efter den
nya stadgan 1919.779
De statliga organen fick också ett större tillsynsansvar över kommunerna, dels
genom inspektioner, dels genom att fler kommunala beslut skulle godkännas av
statliga myndigheter. Detta förfaringssätt blev komplicerat när antalet kommuner
uppgick till 2500. Mot bakgrund av detta skulle en övergång till färre kommuner
innebära uppenbara förenklingar för de statliga organen, särskilt länsstyrelserna.
Myndigheterna hade alltså ett intresse av en ny indelning. Det handlade om en
motsatsställning mellan statlig byråkrati och lokal demokrati.
Ett annat uttryck för den utökade statliga styrningen av kommunerna var
utformningen av statsbidragssystemet, där de specialdestinerade statsbidragen
inskränkte kommunernas eget handlingsutrymme. Detta var mest tydligt i fråga
om skolväsendet. Den statliga regleringen av undervisningen med tillhörande
statsbidrag hade tillkommit 1871. Utifrån Ingemar Norrlids analysmodell hade
kommunernas/församlingarnas resursautonomi på skolområdet blivit beskuren
(låg grad av decentralisering) på ett tidigt stadium efter 1862 års kommunreform.
Införandet av statsbidrag i skatteutjämnande syfte till kommuner med hög
utdebitering 1917 kan också ses som en viktig principiell händelse i fråga om en
tilltagande integration mellan staten och kommunerna. Även Göran B. Nilsson
menar att dessa statsbidrag ur kommunal självstyrelsesynpunkt var en nackdel.
Mats Dahlkvist och Urban Strandberg menar att indelningslagen år 1919 och
sammanläggningarna var delar av den fortlöpande integrationen mellan staten
och kommunerna, kallad den enhetsstatliga integrationismens tradition. Denna
förändring hade skett parallellt med en konstant men ändå måttfull utbyggnad av
kommunsektorn.
Den tilltagande integrationen mellan stat och kommun, vilken hade pågått
under en lång tidsperiod och blivit särskilt tydlig omkring 1920, hade inneburit
en förskjutning av det som Jon Pierre benämner kommunernas legala status. Det
fanns inte längre någon tvekan om att kommunerna tillhörde den statliga sfären.
Dahlkvist och Strandberg kallar detta för förvaltningskommunen. Förskjutningen
skulle delvis kunna förklaras av statens utökade ambitioner på det socialpolitiska
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området, där kommunerna hade till uppgift att verkställa de statliga intentionerna
på den lokala nivån. Vid en ökad integration mellan stat och kommun var steget
för statsmakten att gå in och ändra den kommunala indelningen mindre. Det kan
konstateras att den under lång tid gradvis ändrade relationen mellan stat och
kommun spelade en betydelsefull roll för tillkomsten av storkommunreformen.
Reformen skall därför inte ses som en revolutionerande förändring som plötsligt
aktualiserades i slutet av 1930-talet.

Viljan att stärka kommunernas handlingskraft
Storkommunreformen syftade till att stärka kommunernas administrativa och
ekonomiska kapacitet samt i mindre utsträckning öka den politiska kapaciteten.
Den administrativa och ekonomiska kapaciteten samt den politiska kapaciteten är
två olika parametrar i Jon Pierres modell om den kommunala självstyrelsens
utveckling. De utökade möjligheterna att anställa kommunala tjänstemän kan ses
som en inte helt obetydlig del i förstärkningen av kommunernas administrativa
kapacitet. Detta skulle gälla den ekonomiska förvaltningen och socialvården. De
större geografiska områdena för de olika kommunala förvaltningsgrenarna skulle
också bidra till en förstärkning av den administrativa kapaciteten.
I fråga om ökningen av kommunernas ekonomiska kapacitet skulle reformen
medföra en viss utjämning av kommunernas skatteunderlag. Utredningen om
kommunalskatterna visade redan på 1930-talet att utjämningen inte skulle bli så
väldigt långtgående, då landskommuner med svag skattekraft i ganska många fall
var koncentrerade till samma geografiska område. Inom ramen för utredningarna
om den kommunala beskattningen hade det dock förts flera diskussioner om att
göra kommunsammanläggningar. Skatteutjämningsfrågan hade emellertid inte
någon avgörande betydelse för storkommunreformens tillkomst.
Kommunernas politiska kapacitet uppmärksammades i mindre utsträckning.
Reformen syftade till en utbyggnad och kvalitetshöjning av verksamheten. Detta
skulle rimligen leda till att de kommunala besluten fick större genomslagskraft i
samhällsutvecklingen på lokal nivå, inte minst genom att antalet kommunalt
anställda skulle öka. Kommunens roll som serviceproducent skulle sålunda tillta.
Ökningen av kommunernas politiska kapacitet var mer en central fråga i
samband med kommunblocksreformen. Då gällde det särskilt behovet av ett ökat
kommunalt engagemang i näringslivsfrågor.780 Båda indelningsreformen kan ses
som delar av den utökade samhällsplanering som kan sägas ha inletts under
1930-talet. En del i detta var olika former av mark- och bostadsfrågor.781 Genom
att förstärka kommunernas administrativa, ekonomiska och politiska kapacitet
skulle det bli lättare att låta kommunerna ansvara för fler verksamheter. Detta
skulle medföra att kommunernas generella kompetens ökade. Då den generella
kompetensen utgjorde en av parametrarna i Jon Pierres modell var alltså inte
parametrarna helt oberoende av varandra.
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Kommunindelningskommittén ansåg att reduceringen av antalet kommunala
förtroendeuppdrag skulle leda till en högre kompetens hos de kvarvarande
politikerna. Kvalitet skulle alltså prioriteras framför kvantitet. Med detta synsätt
skulle kommunernas politiska kapacitet öka. Minskningen av antalet uppdrag
kunde ha medfört att den låga andelen kvinnliga politiker reducerades ytterligare.
Detta var ingen fråga som berördes av kommittén. Reformen medförde istället en
ökad kvinnorepresentation i fullmäktige i landskommuner och köpingar.782

Centraliserings- eller decentraliseringsåtgärd?
Enligt Lennart Lundquists analysmodell för mätning av decentraliseringsgraden
innebar sammanslagningarna att delsamhällesvariabeln uppnådde en högre grad
av decentralisering, då kommunernas ekonomiska bärkraft ökade. Skatteunderlaget var samma som summan av de olika kommunernas skatteunderlag, men
med ett gemensamt skatteunderlag blev utgiftskänsligheten mindre och det blev
också större utrymme för investeringar. Det skedde också en viss utjämning av
skatteunderlagen.
Utgiftskänsligheten var ett stort problem för kommuner med låg folkmängd
och litet skatteunderlag. Den socialdemokratiske politikern Adolf Wallentheim
återgav en händelse som tydligt illustrerar detta. Det var en liten landskommun i
Västergötland som mellan två år lyckades sänka skatten med fyra kronor. När
myndigheterna hörde om orsaken till sänkningen angav kommunalnämndens
ordförande följande motivering: ”Socknens idiot dog i fjol”.783
Ingemar Norrlids analysmodell angav att kommunsammanläggningar innebar
att den kommunala indelningens intensitet minskade, vilket medförde att graden
av decentralisering istället reducerades. Norrlid menade att övergången till större
kommuner resulterade i en högre centraliseringsgrad i detta avseende. Enligt min
uppfattning är Norrlids synsätt mest relevant. Detta gäller under förutsättning att
2500 kommuner hade behållits med helt oförändrade ansvarsområden. Det fanns
emellertid två tänkbara scenarier som mycket väl kunde ha ändrat situationen
avsevärt, utan att det gjordes några omfattande kommunsammanläggningar.
För det första kunde ett bibehållande av ett system med 2500 kommuner ha
medfört att betydelsefulla delar av kommunernas verksamhet hade överförts till
landstingen och/eller staten. För det andra kunde det ha uppkommit ett system
med dels specialkommuner såsom de socialvårdskommuner som föreslogs av
socialvårdskommittén år 1942, dels av frivilligt inrättade kommunalförbund. Det
senare alternativet hade alltså medfört att funktionella enheter, som bedrev en
eller flera verksamheter inom ett större geografiskt område, hade tagit över ett
betydande ansvar från kommunerna, vilka skötte många uppgifter inom sitt eget
territorium. Vidare kunde det även ha blivit aktuellt att öka statsbidragen till
kommunerna i form av specialdestinerade bidrag och skatteutjämningsbidrag.
De båda ovannämnda alternativen hade sannolikt inneburit en splittring av
den kommunala förvaltningen och försvagat självstyrelsen, då kommunernas
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ansvarsområden hade blivit av ganska begränsad omfattning. Risken för en sådan
utveckling var en viktig orsak till att reformen kom till stånd. Detta har koppling
till kommunindelningskommitténs diskussion om den kommunala självstyrelsens
kris. Synsättet har koppling både till Lundquists sakområdesvariabel och till
Norrlids extensitetsvariabel, vilka behandlar antalet uppgifter som kommunerna
ansvarar för. I de båda analysmodellerna innebär ett mindre antal kommunala
ansvarsområden att graden av centralisering ökar. Att kommunernas inkomster
till en högre andel skulle ha bestått av statsbidrag och en lägre andel egna
skatteintäkter skulle enligt Norrlids modell ha inneburit att resursautonomin hade
fått en lägre grad av decentralisering. Att inte genomföra storkommunreformen
kunde alltså mycket väl ha medfört att andra tämligen decentraliseringsfientliga
förändringar istället hade kommit till stånd.

Nordisk utblick
De svenska storkommunerna tillkom klart före motsvarande förändringar i de
fyra andra nordiska länderna. Det finns flera tänkbara orsaker till detta. För det
första hade Sverige i jämförelse med övriga länder sett till folkmängden relativt
små kommuner. Detta berodde delvis på att Sverige hade valt socknarna som
kommuner, medan Danmark och Norge hade gjort pastoraten till kommuner. För
det andra hade Sverige i förhållande till de mest geografiskt jämförbara länderna
Finland och Norge en ganska hög urbaniseringsgrad.784 För det tredje hade
Sverige troligen de mest ambitiösa planerna i fråga om utbyggnaden av den
offentliga sektorn. Detta hängde inte minst samman med en mycket gynnsam
ekonomisk utveckling. För det fjärde hade Sverige ett starkt socialdemokratiskt
regeringsparti som hade handlingskraft att driva igenom en indelningsreform.
Det skall noteras att det också fanns ett samband mellan planerna på en kraftfull
utbyggnad av den offentliga sektorn och att det fanns en socialdemokratisk
regering i Sverige. Den isländske statsvetaren Grétar Thór Eythórsson framhåller
att det antagligen fanns ett samband mellan socialdemokratiskt regeringsinnehav
och initiativ till att lägga samman kommuner.785
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Den politiska processen på nationell nivå
Den parlamentariska behandlingen av frågan om en ny kommunal indelning
måste ses som ett bra exempel på det som forskningen har benämnt en svensk
beslutsmodell. Ett tydligt uttryck för detta var att principerna för reformen till
stor del formulerades av den statliga utredningen som arbetade med frågan, som
benämndes kommunindelningskommittén. Den förhållandevis breda remissen av
utredningen var ett annat kännetecken för samma beslutsmodell. Den reella
makten över principerna för reformen låg alltså hos kommittén. Trots att vissa av
ledamöterna åtminstone till en början hade olika uppfattning om hur långtgående
reformen borde göras lyckades kommittén lämna ett förslag i full konsensus.786
Detta bör alltså ha skett efter förhandlingar och internt kompromissande. Att
kommittén huvudsakligen bestod av politiker var rimligen en riktig strategi för
att förankra frågan i riksdagen. En annan fördel för kommitténs arbete var att
regeringens direktiv för utredningsarbetet var tydliga. Kommitténs förslag fick
också starkt stöd vid remissbehandlingen. De statliga myndigheterna och flertalet
kommuner ansåg att en ny kommunal indelning var befogad. Det motstånd som
ändå fanns kom till allra största delen från landskommuner med låg folkmängd.
Det var sålunda de kommuner som med stor sannolikhet skulle försvinna genom
reformen. Dessa kommuner tyckte i många fall att den befintliga indelningen
fungerade bra.
Den socialdemokratiska regeringens proposition innebar små förändringar av
kommitténs förslag. Detta kan ses som ett uttryck för att kommittén hade gjort
ett bra arbete och att en bred majoritet av remissinstanserna hade ställt sig bakom
förslaget. Detta var alltså i linje med den svenska beslutsmodellen. Det finns
också en del indikationer på att regeringen inte såg den nya kommunindelningen
som någon riktigt stor och principiellt viktig fråga. Det skall också understrykas
att det första initiativet till att reformera den kommunala indelningen togs av
riksdagen 1939. Regeringen tillämpade alltså till stor del en reaktiv maktstrategi.
Trots enigheten i kommittén lämnade borgerliga riksdagsledamöter ett antal
motioner som syftade till att göra reformen mindre långtgående. Det var främst
ledamöter från bondeförbundet och högern som stod bakom motionerna. Att de
borgerliga ledamöterna ville ha mindre strikta principer kan antagligen knytas till
att de hade ett mer kommunalt perspektiv på frågan. Socialdemokraterna hade ett
mer statligt perspektiv som även har getts namnet förvaltningskommunen.
De borgerliga kraven på uppmjukningar hanterades på ett pragmatiskt sätt av
socialdemokraterna i riksdagens konstitutionsutskott. Åter nåddes det en bred
kompromissuppgörelse som innebar att det kunde göras något fler avsteg från
den föreskrivna minimifolkmängden på 2000 invånare. Flera av de inblandade
politikerna har särskilt betonat att det handlade om en politisk kompromiss som
skedde efter förhandlingar. Det var bara två folkpartister och en högerman som
inte ställde sig bakom kompromissen i utskottet. Den ena reservationen ville
sänka minimigränsen från 2000 till 1500 invånare, medan den andra ansåg att det
skulle krävas att vissa kriterier i 1919 års indelningslag skulle vara uppfyllda för
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att det skulle få göras sammanläggningar med tvång. I debatten i riksdagen
återkom de skilda perspektiven på frågan, alltså det kommunala perspektivet mot
det statliga perspektivet. Debatten handlade om vilken betydelse reservationerna
skulle få om de gick igenom. För egen del vill jag hävda att reformen hade blivit
mindre långtgående om riksdagen hade bifallit de båda reservationerna.
I riksdagens andra kammare skedde två rösträkningar. Detta gör det möjligt
att analysera vilka faktorer som påverkade ledamöternas ställningstaganden. Den
viktigaste skiljelinjen var partitillhörigheten. SAP:s och kommunisternas stöd för
utskottets förslag var synnerligen starkt. Högern delades i två relativt jämnstora
grupper vid omröstningen om att sänka minimigränsen till 1500 invånare.
Skiljelinjen inom partiet gick främst mellan den stadsbaserade industrihögern
och lantbrukshögern, där den senare gruppen stödde reservationen. Skiljelinjen
mellan näringslivsfalangen och landsbygdsfalangen var inget unikt för frågan om
storkommunerna, utan förekom även i andra sammanhang. Industrihögern hade
troligen tagit vissa intryck från näringslivet i fråga om stordrift och ekonomisk
rationalitet. Däremot var högerledamöternas anslutning till reservationen om
särskilda villkor för sammanslagningar med tvång svagt.
Folkpartiets ledamöter slöt relativt starkt upp bakom den reservation som ville
ge kommunerna ett starkare skydd mot tvångssammanläggningar. Utöver att
reservationen kom från två folkpartister är det också tänkbart att se den som en
fortsättning på den gamla liberala tanken om att kommunerna skulle ha ett
rättsskydd mot alltför stor statlig överhöghet. Detta synsätt på kommunerna har
av Dahlkvist och Strandberg getts namnet kontraktskommunen. Folkpartisternas
stöd för den andra reservationen om sänkt minimifolkmängd var svagare.
Bondeförbundets ledamöter i andra kammaren var mest benägna att rösta på
de båda reservationerna. Detta kan knappast anses vara överraskande. Partiet
hade en tydlig landsbygdsförankring och slog vakt om traditionella värden med
anknytning till begreppet lokal identitet. Dahlkvist och Strandberg har framfört
åsikten att bondeförbundets synsätt på kommunerna stämde väl överens med det
perspektiv som de benämner gemenskapskommunen, vilket innebär en låg grad
av statsbundenhet. Mot bakgrund av detta ter det sig följdriktigt att partiets
uppslutning bakom reservationen som krävde mer kvalificerade förutsättningar
för sammanläggningar med tvång var mycket stor. Den samlade bilden blir att
bondeförbundet var det parti som var minst förändringsbenäget i fråga om den
kommunala indelningen. Partiet lutade alltså mer åt traditionen än moderniteten i
detta avseende.
Omröstningarna i andra kammaren visade att det fanns tydliga geografiska
skiljelinjer mellan ledamöterna. Dessa fanns emellertid bara inom de borgerliga
partierna. Skillnaderna mellan industrihögern och landsbygdshögern har redan
berörts. De geografiska skiljelinjerna tog sig uttryck i att ledamöter från vissa
valkretsar var mer benägna att stödja reservationerna och att hemkommunens
folkmängd hade betydelse för ställningstagandet. Reservationerna fick starkast
stöd från de valkretsar som hade många kommuner med låg folkmängd och som
därför i betydande utsträckning skulle beröras av reformen. Dessa valkretsar var
huvudsakligen belägna i södra och mellersta Sverige. De riksdagsledamöter som
representerade storstadsområdena och landets norra delar slöt däremot i stor
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utsträckning upp bakom förslaget från KU. Dessa områden skulle däremot inte
beröras av indelningsändringarna i någon större omfattning.
Undersökningen visade också att de riksdagsledamöter som var bosatta i
landskommuner med färre än 2000 invånare var mycket mer benägna att stödja
reservationerna än de som bodde i städer, köpingar och landskommuner med
högre invånarantal. Att den egna kommunens fortsatta existens var hotad verkar
alltså ha påverkat hur ledamöterna röstade. De fåtal bondeförbundare som inte
stödde reservationerna var framförallt bosatta i landskommuner som hade över
2000 invånare och som därför sannolikt inte skulle omfattas av reformen.
Om riksdagsledamöterna hade eller tidigare hade haft kommunalpolitiska
uppdrag spelade ingen egentlig roll för hur de röstade i andra kammaren. Ett
avgörande skäl till detta var att över 90 procent av ledamöterna hade erfarenhet
av kommunala uppdrag. Slutsatsen blir alltså främst att kommunalpolitiken var
en viktig ”plantskola” för blivande riksdagsledamöter.
När riksdagen 1946 fattade beslutet om att förändra kommunindelningen var
kvinnorepresentationen i andra kammaren ännu låg och uppgick bara till åtta
procent. Kvinnorna i andra kammaren slöt starkt upp bakom förslaget från KU.
Den viktigaste orsaken till detta var att en bred majoritet av dessa kvinnor var
invalda för socialdemokraterna och kommunisterna, vilka stödde utskottets
förslag. Kvinnorna följde alltså partilinjen. Om det hade funnits fler borgerliga
riksdagskvinnor och om dessa också hade varit bosatta i landskommuner med låg
folkmängd hade det funnits större möjligheter att kunna ge ett tydligt svar på om
det fanns åsiktsskillnader utifrån ledamöternas kön.
Vid en genomgång av den parlamentariska behandlingen av storkommunerna
utifrån de olika stegen i statsvetaren Jörgen Hermansson analysmodell visar det
sig att det handlade om en tämligen konventionell svensk beslutsprocess. Om
processen ses som en cirkel som sluts fanns det mycket stora likheter mellan den
motion som fem socialdemokratiska riksdagsmän lämnade i januari månad 1939
och det principbeslut som fattades av riksdagen i juni 1946. Detta kan ses som ett
uttryck för att riksdagens inflytande inte alls var obetydligt i förhållande till
regeringen. Det är dock ingen grund för att göra någon generell slutsats om den
reella maktfördelningen mellan regering och riksdag. Motionen var en viktig
grund för de direktiv som regeringen gav till den kommitté som tillsattes 1943.
Förslaget från kommunindelningskommittén på hösten 1945 kom sedan till
mycket stor del att biträdas av regeringen i propositionen som lämnades under
våren 1946. Behandlingen i riksdagens konstitutionsutskott medförde visserligen
några smärre förändringar i förhållande till propositionen, men till avgörande del
var det ändå kommitténs förslag som gick vidare till behandling i riksdagens
båda kamrar. I första kammaren bifölls förslaget utan rösträkning, medan andra
kammaren röstade igenom utskottets förslag med bred marginal.
De två arenor som hade störst betydelse för att det uppnåddes en relativt bred
enighet var den statliga utredningen och konstitutionsutskottet. Dessa båda
instanser brukar ses som viktiga forum för förhandlingar och kompromisser
inom ramen för den specifika svenska politiska kulturen. Att det nåddes ganska
breda uppgörelser berodde antagligen främst på att socialdemokraterna gjorde
betydande ansträngningar för att få stöd för reformen hos de borgerliga partierna.
Detta medförde med stor sannolikhet att reformen blev mindre långtgående än
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om socialdemokraterna hade drivit frågan utan att ta hänsyn till de borgerliga
partiernas åsikter. Ett skäl till att socialdemokraterna ansträngde sig för att få
borgerligt stöd för indelningsreformen var antagligen att de insåg att det lokala
genomförandet av reformen kunde bli besvärligt och att regeringen på egen hand
skulle få ta ansvaret för de lokala indelningsbesluten. Ur partitaktisk synvinkel
bör därför den socialdemokratiska strategin ha varit riktig. Det är också tänkbart
att se det konstruktiva agerandet som en fortsättning på det nära samarbete som
socialdemokraterna och de borgerliga hade haft under samlingsregeringens tid
1939-1945. Det var också denna regering som hade tillsatt kommittén år 1943.
Även om förslaget från KU segrade med bred marginal i andra kammaren fick
reservationerna oväntat många röster i relation till vad som kunde förväntas
utifrån uppgörelsen i KU. Det viktigaste skälet till detta var att bondeförbundets
ledamöter i KU ställde sig bakom kompromissen, men att partiets ledamöter i
andra kammaren sedan till stor del valde att stödja reservationerna. Detta kan
tyda på att den interna kommunikationen i partiets riksdagsgrupp hade varit
bristfällig. Det finns indikationer på att detta handlande skapade en viss irritation
inom det socialdemokratiska partiet.787
Undersökningarna av tidningarnas ledarkommentarer visade på att pressen i
regel intog en positiv inställning till den nya indelningen. Detta gällde även
huvuddelen av bondeförbundets tidningar. Det var bara en av de undersökta
tidningarna som motsatte sig reformen. Det gällde då en av bondeförbundets
landsortstidningar. Ett skäl till att flertalet tidningar var anhängare av reformen
kan ha varit att de inte ville bli anklagade för att vara bakåtsträvare. Att vara för
en reformerad indelning kunde däremot tas som intäkt för en positiv inställning
till moderniseringen av det svenska samhället. Motståndet mot reformen sågs
mer som ett fasthållande vid en lång tradition än en demokratifråga.
När mina resultat jämförs med den tidigare forskningen visar det sig att den
ganska spridda uppfattningen om att det saknades partipolitik vid behandlingen i
riksdagen var felaktig. I fråga om de geografiska konfliktdimensionerna i
riksdagen har statsvetaren Mats Bergquist delvis dragit korrekta slutsatser om att
det framförallt var ledamöter från kommuner med låg folkmängd som i debatten
förklarade att de stödde den reservation som krävde särskilda villkor för att få
lägga samman kommuner med tvång. Även här uppstår det svårigheter därför att
ingen av bondeförbundets ledamöter angav i debatten att de tänkte rösta på den
reservation som ville sänka den lägsta tillåtna folkmängden från 2000 till 1500
invånare. Att kunna få fram uppgifter om att ledamöterna från bondeförbundet i
större utsträckning än högern stödde denna reservation kräver att rösträkningen
gås igenom i detalj.
Den tidigare forskningen har däremot inte uppmärksammat hur de kvinnliga
riksdagsledamöterna agerade i frågan om den nya kommunindelningen. Eftersom
ingen av kvinnorna yttrade sig i debatten kräver detta alltså en genomgång av
rösträkningen. Att inte forskningen har uppmärksammat kvinnornas roll beror
antagligen på att merparten av forskningen har skett under 1950- och 1960-talen.
–––––––––
787
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Då var knappast kvinnornas agerande i den parlamentariska processen en fråga
som behandlades särskilt ofta av forskningen.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att beslutsprocessen på nationell nivå
skedde under relativt stor enighet. De invändningar som kom från borgerligt håll
handlade om att göra reformen mindre långtgående, men det fanns inga krav på
att fullständigt stoppa reformen. Konflikterna uppstod istället i klart större
utsträckning när principbeslutet skulle genomföras i praktiken på lokal/regional
nivå. Denna motsättning mellan central och lokal nivå är av grundläggande
betydelse i min avhandling.

Genomförandet på lokal nivå
Utifrån ett beslutsteoretiskt perspektiv kan reformens lokala genomförande ses
som ett implementeringsproblem med den övergripande frågan: Gjordes den
lokala indelningen i överensstämmelse med de fastlagda reformprinciperna? Det
handlade om att inom ramen för ett mycket stort förvaltningsärende omsätta ett
riksdagsbeslut i praktiken. Med förvaltningsärende avses då att beslutanderätten
slutligen låg hos regeringen och att riksdagen alltså inte skulle var inblandad.
Min totalundersökning visar att indelningen till största delen gjordes enligt
regelverket. Reformens syfte kan därför i huvudsak sägas ha uppfyllts utifrån de
förutsättningar som gällde när principbeslutet fattades år 1946. Det viktigaste
avsteget från huvudprinciperna var att det genom sammanslagningar bildades 17
stor-/landskommuner som inte nådde upp till den lägsta tillåtna folkmängden på
2000 invånare. I principbeslutet i riksdagen hade det poängterats att undantag
från miniminivån bara fick göras för befintliga kommuner.
Precis som reformprinciperna angav gjordes flertalet undantag på geografiska
grunder. Det handlade då om ö- och kustkommuner, kommuner vid länsgränser
samt kommuner med långa avstånd till grannkommunernas centrala delar. I de
fall där det inte fanns några uppenbara geografiska orsaker låg folkmängden i
allmänhet endast strax under 2000 invånare. De 17 ovannämnda kommunerna
tillhörde i regel denna kategori. Att kommuner vid länsgränser inte helt sällan
slapp undan sammanläggning trots ett för lågt invånarantal berodde på att
principerna för reformen angav att länsgränser bara skulle få överskridas i
verkliga undantagsfall. Denna riktlinje följdes väl av de statliga myndigheterna. I
detta fall hade länsstyrelserna antagligen också ett visst egenintresse, då det
knappast låg i deras intresse att minska det egna länets yta och folkmängd.
Antalet avsteg från minimifolkmängden hängde inte minst samman med att de
aktuella kommunerna ansträngde sig mycket hårt för att få igenom dessa förslag.
De statliga myndigheterna visade viss lyhördhet för kommunernas önskemål.
När de statliga organen motiverade varför det gjordes undantag hänvisades det
framförallt till geografiska förhållanden och kommunernas enträgna önskemål.
När folkmängden inte var tillräcklig framhölls det förhållandevis ofta att antalet
skattekronor klart översteg riktvärdet. Min undersökning av kommunernas
skatteunderlag visade också att betydligt fler kommuner uppfyllde minimikravet
på skatteunderlaget än i fråga om invånarantalet. Dessutom brukade det inte
sällan påpekas att den kommunala verksamheten hade en bra servicenivå och att
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kommunens ekonomi var stabil. Det gjordes sålunda en helhetsbedömning av ett
flertal faktorer. Detta måste ses som ett uttryck för att de statliga myndigheterna
gjorde ett omsorgsfullt arbete.
Länsstyrelserna, kammarkollegiet och inrikesdepartementet agerade relativt
samstämmigt. Den myndighet som i viss mån utmärkte sig var kammarkollegiet,
som intog den mest strikta hållningen. Detta gällde särskilt i de förslag som
skickades ut på remiss till kommunerna. Kollegiet såg uppenbarligen som sin
uppgift att försöka begränsa antalet avsteg från reformprinciperna i möjligaste
mån. Hade kollegiets olika remissförslag blivit den slutliga indelningen hade
antalet storkommuner blivit färre. Kollegiets nya förslag fick dock ett tämligen
negativt mottagande hos de berörda kommunerna. Detta måste uppfattas som att
det fanns en tydlig opinion hos kommunerna om att sammanläggningarna inte
borde göras så långtgående.
Den minst strikta hållningen intogs av länsstyrelserna. Detta kan antagligen
relateras till att dessa hade den närmaste kontakten med kommunerna. I denna
situation ligger det alltså nära till hands att agera utifrån en reaktiv maktstrategi.
Det skall betonas att länsstyrelserna inte agerade på ett enhetligt sätt. Det fanns
utan tvekan länsstyrelser som intog en reaktiv hållning, där balansgången mellan
att upprätthålla reformprinciperna och att uppvisa lyhördhet för kommunernas
önskemål fick en slagsida åt det senare hållet. Specialstudien av Kronobergs län
visade att denna länsstyrelse var ett bra exempel på ett sådant handlande. Att
länsstyrelserna agerade på olika sätt var självklart ett bärande skäl till att den
formella beslutanderätten var centraliserad till Kungl. Maj:t, men där kollegiet
också hade ett viktigt ansvar för att kommunerna behandlades på likvärdigt sätt.
Det var också ur demokratisk synvinkel befogat att de definitiva besluten
fattades av en instans som bestod av politiker. Om medborgarna i en kommun
var mycket missnöjda med Kungl. Maj:ts indelningsbeslut kunde de alltså låta
bli att rösta på socialdemokraterna i nästkommande riksdagsval.
Regeringen intog allmänt sett en lite mer generös hållning än vad kollegiet
hade gjort. Detta berodde antagligen på att regeringen i lite större utsträckning
gjorde politiska bedömningar av indelningsfrågorna. Den gamla traditionen att
Kungl. Maj:t som sista instans kunde ge nåd i olika frågor kan möjligen också ha
spelat in. Det skall dock påpekas att regeringen i ett antal fall gjorde en hårdare
bedömning än kammarkollegiet. Det fanns alltså ett antal kommuner som enligt
kollegiets förslag skulle få behålla sin självständighet, men där regeringen satte
stopp för detta. Den samlade bilden av myndigheternas agerande blir att detta var
förhållandevis väl i linje med den förhandlings- och förankringsinriktade svenska
politiska kulturen.
Kommunernas inställning till reformprinciperna var ganska blandad. Att 39
procent av alla kommuner motsatte sig den sammanläggning de berördes av och
att 66 procent av storkommunerna bildades med inslag av tvång ger tydliga
indikationer på att acceptansen av principerna var långt ifrån fullständig. Det
skall emellertid betonas att det också förekom sammanläggningar med tvång där
kommunernas önskemål låg inom ramen för reformprinciperna. Ett uttryck för
detta var när kommuner med över 2000 invånare inte fick kvarstå som egna
kommuner. Detta hängde i regel samman med att det fanns andra kommuner
med lägre folkmängd som inte lämpligen kunde läggas samman med några andra
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kommuner eller att en sådan kommunbildning inte skulle uppfylla reformens
huvudprinciper. Avhandlingens inledande citat från Älmeboda landskommun i
Kronobergs län är ett ganska bra exempel på en sådan situation. Det förekom
också att myndigheterna hänvisade till principbeslutets skrivningar om att
normalvärdet för invånarantalet skulle vara 3000. Detta hände främst om
folkmängden hade minskat successivt under en följd av år och att det fanns en
klar risk för att kommunen inom en inte alltför avlägsen framtid skulle ha under
2000 invånare. Normalvärdet var en sak som kommunerna i regel inte brydde sig
om särskilt mycket om. Det skedde istället en stark fokusering mot miniminivån.
Denna problematik var också aktuell vid sammanläggningar av kommuner. När
sammanslagningar skedde borde dessa, enligt myndigheternas uppfattning, inte
bli alltför begränsade, även om detta ofta var kommunernas önskemål. Från de
berörda kommunernas sida upplevdes de tvångsmässiga sammanläggningar som
låg inom ramen för reformprinciperna ofta som speciellt svårsmälta. Utifrån
myndigheternas perspektiv innebar dessa fall också ett pedagogiskt problem, då
principerna föreskrev att de lokala önskemålen skulle beaktas i möjligaste mån.
I många fall innebar emellertid kommunernas önskemål att det skulle göras
avsteg från de grundläggande riktlinjerna för reformen. Detta kunde till exempel
ta sig uttryck i att en kommun med omkring 1500 invånare krävde bibehållen
självständighet, detta trots att det inte fanns några särskilda geografiska skäl som
motiverade detta. Ett annat exempel var att tre kommuner som tillsammans
bildade ett pastorat framförde krav på att få bilda en storkommun, även om
folkmängden bara låg på drygt 1000 invånare. I dessa båda fall hade de statliga
organen i allmänhet inga svårigheter att med hänvisning till reformprinciperna
underkänna sådana krav. Det skall då särskilt noteras att flera av de borgerliga
motionerna i riksdagen hade framfört yrkanden om att pastorat med färre än
2000 invånare skulle få bilda storkommuner. Detta hade kunnat innebära en klart
mindre omfattande reform, i synnerhet i områden där det fanns många pastorat
med förhållandevis låg folkmängd. Exempel på sådana områden var Gotlands,
Malmöhus, Älvsborgs och Skaraborgs län. Det skall emellertid poängteras att
kommunindelningskommittén hade dokumenterat att 39 procent av pastoraten på
landsbygden hade under 2000 invånare.
Den tidigare forskningen har framförallt konstaterat att det gjordes ett relativt
stort antal undantag från minimifolkmängden och att detta tillsammans med den
fortlöpande folkminskningen i landskommunerna medverkade till att påskynda
tillkomsten av kommunblocksreformen. Detta har tolkats som att de statliga
myndigheterna intog en förhållandevis flexibel attityd. Undantaget från den mer
generella bilden är Gösta Wedjesjös uppsats i statkunskap. I denna sker en
uppräkning av de storkommuner som hade under 2000 invånare. Wedjesjö
noterar att det framförallt handlade om ö-kommuner, ödemarkskommuner samt
kommuner där myndigheterna tog starkt intryck av den lokala opinionen. Dessa
undantag hade alltså skett på grundval av reformprinciperna. Min studie av
undantagen från reformens huvudprinciper har skett på ett mer systematiskt sätt.
Genom detta har det bl.a. kunnat dokumenterats att de kommuner som låg vid
länsgränser eller gränsade till större städer gynnades av reformprinciperna om de
önskade att få kvarstå som egna kommuner trots att de hade ett otillräckligt
invånarantal.
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Det lokala agerandet
De statliga organen intog en ganska kompromissvillig hållning vid sina kontakter
med landets kommuner. Ur ett maktteoretiskt perspektiv var deras agerande ett
uttryck för en reaktiv strategi. Myndigheternas handlande medverkade med stor
sannolikhet till att kommunernas motstånd inte blev ännu större. Det var alltså
antagligen en viss fördel att reformen genomfördes vid en tidpunkt då den
statliga förvaltningen hade tagit intryck av den politiska samarbetskultur som
hade rått på det lokala planet under lång tid. Att de statliga organen hade lekmän
med lång kommunalpolitisk erfarenhet som rådgivare var antagligen en klok
strategi när det gällde att förhandla med kommunerna. Detta får anses vara i linje
med den svenska beslutsmodellen. Reformens lokala genomförande kan därför
ses som en storskalig förhandlings- och förankringsprocess i flera olika led
mellan staten och landets kommuner. Detta medförde också att processen blev
tidsmässigt utdragen. För vissa län pågick arbetet i nästan fyra år. Tanken var
från början att den nya indelningen skulle träda i kraft den 1 januari 1950, men
genom den grundliga processen fördröjdes detta med två år.
Om kommunerna fick sina önskemål tillgodosedda skedde detta i det stora
flertalet fall mycket tidigt under processens gång, i regel under länsstyrelsernas
inledande överläggningar. Att få gehör för sina krav senare under processens
gång var däremot betydligt svårare. I de fall som regeringen intog en lite mer
generös inställning än kollegiet handlade det ofta om att regeringen istället följde
länsstyrelsens förslag. Inrikesdepartementets remissbehandling medverkade till
att minska antalet sammanläggningar med tvång. Detta berodde antagligen
främst på att kommunerna uppfattade dessa alternativ som mindre dåliga än vad
kollegiet hade föreslagit. Det var alltså sällan som kommunernas ursprungliga
önskemål hörsammades på detta sätt. Inrikesdepartementets remisser skedde i
regel i nära anslutning till de formella besluten. Kommunerna var då medvetna
om att detta var sista möjligheten att påverka indelningen. Vid denna tidpunkt
var den allmänna uppfattningen att den nya indelningen skulle bestå under lång
tid framåt. Därför fanns det anledning att försöka agera konstruktivt.
Av de kommuner som berördes av reformen var det 39 procent som inte
accepterade sammanläggningarna. I dessa fall skedde alltså sammanslagningarna
med tvång. Merparten av kommunerna (70 procent) godtog att läggas samman
med andra kommuner, men inte den sammansättning som slutligen fastställdes.
Av de kommuner som lades samman med tvång var det endast 30 procent som
krävde att få bestå som egen enhet. Dessa var bara 12 procent av alla kommuner
som berördes av reformen.
Redan tidigare har jag betonat att de statliga myndigheternas relativt flexibla
agerande hade betydelse för att hålla nere andelen sammanslagningar med tvång.
Det finns dock minst två andra faktorer som också spelade in. Det fanns en insikt
hos en del kommuner om att de dåvarande kommunerna inte hade tillräcklig
kapacitet att i framtiden kunna spela en ännu viktigare roll som producenter av
offentlig service. Kommunerna ansåg sig inte kunna leva upp till de statliga
intentionerna om de inte slogs samman. Det fanns också en tvångslagstiftning.
Kommunerna var i sista hand alltid beroende av vilket beslut som regeringen
fattade. Många kommuner försökte därför göra det bästa möjliga av situationen
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och gå in för ett alternativ som ändå uppfattades som minst dåligt. Detta kan ses
som ett uttryck för den pragmatism som har varit ett viktigt kännetecken för den
svenska politiska kulturen. När det förekom protester skedde dessa i regel inom
ramen för de formella beslutsarenorna. De breda folklagren användes snarast för
att ytterligare understryka den lokala elitens önskemål. Detta skedde i allmänhet
genom namninsamlingar. Med tanke på förekomsten av en pragmatiskt präglad
politisk kultur var motståndet mot reformen inte alls obetydligt. En kommunal
vetorätt mot sammanslagningarna hade sannolikt medfört en tämligen begränsad
reform.
Utifrån komparationen med kommunblocksreformen kan det konstateras att
den mycket låga andelen tvångssammanläggningar när kommunblocksreformen
slutfördes 1971 och 1974 var ett ännu tydligare exempel på att statsmaktens
auktoritet över kommunerna var stark. Detta skulle också kunna uppfattas som
ett uttryck för en realistiskt präglad politisk kultur på kommunal nivå. Det är
även tänkbart att se den låga andelen sammanläggningar med tvång som ett
resultat av storkommunreformens brott med den gamla sockentraditionen hade
gjort att motståndet blev lägre. Storkommunerna uppfattades kanske bara som en
historisk parantes. Den låga andelen sammanläggningar med tvång 1971 och
1974 får ses som anmärkningsvärd eftersom de partipolitiska skiljelinjerna i de
svenska kommunerna hade tilltagit under perioden mellan de båda reformerna av
den kommunala indelningen. Beslutet om att kommunblocksreformens skulle
slutföras med tvång hade dessutom fattats under öppen strid i riksdagen, där en
samlad borgerlighet motsatte sig beslutet. Vidare hade nästan hälften av landets
kommuner vid remissbehandlingen 1968-1969 motsatt sig att reformen skulle
kunna slutföras med tvång och att det också skulle finnas en tidsplan för när
sammanläggningarna skulle vara avslutade. Med tanke på dessa omständigheter
hade det inte varit överraskande om ett ganska stort antal kommuner, framförallt
de med borgerlig majoritet i fullmäktige, inte på frivillig väg hade gått med på
sammanläggningarna. Det skall betonas att bland de få kommuner som trots allt
lades samman med tvång fanns det en tydlig övervikt för kommuner där de
borgerliga partierna var i majoritet.
Kommunernas i vissa fall negativa inställning till sammanslagningarna vid
storkommunreformen berodde på ett antal olika orsaker. I de fall kommunen
ville bestå som egen kommun kunde detta bero på ett principiellt motstånd mot
reformen som helhet. Detta var särskilt tydligt i de fall som kommunerna krävde
bibehållen självständighet trots att folkmängden var under 2000 invånare och det
inte fanns några geografiska skäl som motiverade avsteg från den lägsta tillåtna
folkmängden. Kommunernas motstånd kunde grundas på att politikerna hade ett
principiellt synsätt som stämde väl överens med det perspektiv på kommunernas
konstitutiva karaktär som har benämnts gemenskapskommunen. Detta innebär att
kommunerna uppfattas som spontant och organiskt framvuxna lokalsamhällen
med en traditionsgiven och ursprunglig självständighet. Synsättet har en tydlig
förankring i kommunalismen. Det skall emellertid framhållas att Dahlkvist och
Strandberg, till skillnad från mig själv, inte tillmäter gemenskapskommunen och
kommunalismen någon större relevans. Om kommunalpolitikerna var anhängare
av gemenskapskommunen ligger det mycket nära till hands att tycka att staten
inte hade rätt att lägga samman kommuner med tvång. Detta kan ses som att
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historiska skäl spelade en viss roll för motståndet. Denna typ av argument mot
sammanslagningar anfördes sällan som enda skäl till motståndet. En bidragande
orsak till detta var sannolikt att kommunerna var så realistiska att de insåg att
detta inte skulle ha särskilt stor framgång hos de statliga myndigheterna.
De argument som anfördes av kommunerna handlade främst om olika former
av rumsliga/geografiska orsaker såsom långa avstånd, dålig vägstandard och
bristfälliga kommunikationer med storkommunens tilltänkta huvudort. Dessa
argument skall även ses utifrån ett centraliseringsperspektiv, där storkommunens
huvudort skulle få merparten av den kommunala servicen, medan övriga delar av
kommunen efterhand skulle få karaktären av periferi med en alltmer inskränkt
kommunal service. Andra argument som framfördes var att den kommunala
verksamheten skulle bli mer dyrbar i en storkommun därför att det då behövde
anställas tjänstemän. Med anställd personal fanns det en uppenbar risk för ett
tjänstemannastyre. Det var också förhållandevis vanligt att kommunerna ansåg
att den egna verksamheten höll en hög servicenivå, varför en sammanläggning
inte skulle innebära några fördelar för kommuninvånarna.
När det gäller de olika uttrycksformerna av den lokala identiteten kan det
principiella motståndet mot storkommunreformen främst sammankopplas med
sockenidentifikation och delvis också kulturarvsargument. Dessa uttrycksformer
var alltså förankrade i traditionen. För den uttrycksform av den lokala identiteten
som jag har benämnt köpingsambitioner kan den lokala identiteten istället
kopplas till moderniteten, där syftet var att ytterligare understryka tätortens
moderna särart i förhållande till den omkringliggande landsbygden.
I de fall kommunerna bara motsatte sig sammansättningen av en storkommun
kan även detta i vissa fall knytas till den lokala identiteten. Det kunde handla om
de uttrycksformer av den lokala identiteten som benämns grannkonflikter och
livsformsidentifikation. Grannkonflikterna kunde till exempel handla om att de
aktuella kommunerna hade olika religiös inriktning som frikyrka mot statskyrka
eller tvister om någon form av gemensam angelägenhet såsom en gränsfråga.
Livsformidentifikationen kan konkretiseras från specialstudien av Kronobergs
län, där det ibland förekom att rena landsbygdskommuner ville gå samman med
varandra istället för att ingå i storkommuner där det fanns tätorter, exempelvis
stationssamhällen. Detta grundades inte sällan på farhågor om att tätorten skulle
få en alltför dominerande ställning i den nya storkommunen. Urbana värderingar,
där industriella intressen spelade en viktig roll, skulle alltså få för stort utrymme
på bekostnad av landsbygdens värderingar. Motsättningarna kunde också ha
politiska grunder, där tätorterna var relativt starka fästen för socialdemokraterna,
medan den rena landsbygden ofta dominerades av de borgerliga partierna. Det
skall dock betonas att totalundersökningen visade att heterogen politisk majoritet
i en storkommun bara marginellt ökade risken för tvångssammanläggningar.
Motståndet mot en viss sammanslagning kunde även hänga samman med en
uppfattning om att sammanläggningen skulle bli alltför omfattande. I detta låg
även rädslan för en dyrbar tjänstemannaförvaltning. Totalundersökningen visade
tydligt att risken för sammanläggningar med tvång var större vid långtgående
sammanslagningar. De bästa möjligheterna att få till stånd sammanläggningar i
konsensus mellan myndigheter och berörda kommuner var när storkommuner
bildades av få kommuner. Om kommunerna bildade ett gemensamt pastorat var
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detta ytterligare en fördel. Utifrån diskussionen i kommunindelningskommittén
och debatten i riksdagen om att pastoraten var en lämplig grund för indelningen i
storkommuner om de hade tillräcklig folkmängd var det ändå förhållandevis få
(24 procent) av de nybildade storkommunerna som var identiska med pastoraten.
Problemet var att en hel del kommuner förde fram krav på att pastorat med
under 2000 invånare skulle få bilda storkommuner, vilket myndigheterna i regel
underkände på grundval av reformprinciperna. Det är tänkbart att se pastoraten
som en arena för att skapa en gemensam lokal identitet. Detta underlättades om
alla kommunerna/församlingarna i pastoratet hade en likartad näringsstruktur.
Detta anknyter tydligt till landsbygdsallianserna och livsformsidentifikationen.
Det får därför anses troligt att om fler storkommuner hade sammanfallit med
pastoraten hade den totala andelen sammanläggningar med tvång reducerats.
Utifrån det perspektiv som gällde när principbeslutet fattades i riksdagen år 1946
och när de lokala indelningsbesluten togs åren 1949-1950 var det dock säkert
korrekt att undvika alltför begränsade sammanläggningar.
För diskussionen kring konflikt och konsensus inom kommunerna skall det
framhållas att en mycket stor majoritet av kommunerna, närmare bestämt 90
procent, fattade sina beslut i full intern konsensus. Detta kan säkert kopplas till
att konfliktnivån i landskommunerna, framförallt de partipolitiska konflikterna,
på 1940-talet ännu var låg. I städerna var de partipolitiskt färgade konflikterna
fler, men eftersom städerna i regel inte berördes av sammanläggningarna fick
detta inte särskilt stort genomslag vid reformen som helhet. Dessutom var antalet
städer få i förhållande till antalet landskommuner. Den konsensusinriktade
kommunalpolitiken kan ses som en del i den specifika svenska politiska kulturen
och beslutsmodellen. Den optimala situationen för att en kommun skulle fatta
sina beslut i indelningsfrågan i intern konsensus var i de fall där de statliga
myndigheterna föreslog att kommunen skulle lämnas utanför reformen. Störst
risk för interna konflikter fanns det när en kommun ställdes inför ett val mellan
olika sammanläggningsalternativ som var likvärdiga i fråga om omfattningen. I
sådana fall kunde skiljelinjen gå utifrån var inom kommunen beslutsfattarna var
bosatta, alltså en geografisk konfliktdimension.
Det förekom också ett förhållandevis begränsat antal fall där bibehållen
självständighet ställdes mot ett sammanläggningsalternativ. I dessa situationer
handlade det nästan uteslutande om fall där myndigheterna hade föreslagit en
sammanläggning. Den inomkommunala konflikten kunde alltså ha en principiell
innebörd. Ytterst kunde det då handla om två principiellt motsatta perspektiv på
kommunernas konstitutiva grundkaraktär. Den ena fraktionen kanske anslöt sig
till idén om förvaltningskommunen, vilken innebar att kommunerna hade en hög
statsbundenhet. Utifrån detta perspektiv bör sammanläggningar av kommuner ha
varit fullt acceptabla. Den andra fraktionen inom kommunen kunde istället vara
anhängare av det som kallas gemenskapskommunen, vilken innebar en låg grad
av statsbundenhet. Denna skiljelinje kunde mycket väl ha partipolitiska orsaker,
där socialdemokrater ställdes mot en borgerlighet där bondeförbundet intog en
stark ställning.
Konflikten inom kommunen kunde också handla om graden av realism. En
del av beslutsfattarna insåg att kommunens krav på bibehållen självständighet
hade små eller inga möjligheter att vinna gehör hos de statliga myndigheterna
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eftersom kraven inte uppfyllde reformprinciperna. I ett sådant läge valde dessa
att ansluta sig till ett sammanläggningsalternativ som trots allt uppfattades som
acceptabelt. Då handlade det sålunda om ett realistiskt ställningstagande med
viss förankring i den svenska politiska kulturen. De övriga beslutsfattarna inom
kommunen ville däremot manifestera motståndet fullt ut. Som ett uttryck för ett
visst mått av realism hände det ibland att dessa som andrahandsalternativ anslöt
sig till den sammanläggning som den andra fraktionen inom kommunen godtog i
första hand. Det fanns alltså varierande grader av realism i kommunerna. I
enstaka fall kunde även denna typ av motsättning ha geografiska utgångspunkter.
Några av kommunens beslutsfattare kunde till exempel ha ett kortare avstånd till
storkommunens tilltänkta huvudort än den egna kommunens centrum. Detta
kunde ha lett till interna motsättningar inom kommunen, där periferin ansåg sig
missgynnad av kommunens centrum. I sådana fall kunde det i någon mån handla
om divergerande lokala identiteter inom en och samma kommun på det sätt som
etnologen Anna Birgitta Roth har beskrivit. Detta understryker alltså att den
lokala identiteten också kunde vara kopplad till mindre territoriella enheter än en
socken/kommun.
Den tidigare forskningen har bestått av ett antal begränsade fallstudier. Det
har inte varit möjligt att göra några säkra generaliseringar utifrån dessa. Det som
främst har skiljt sig mellan studierna har varit i vilken utsträckning som de
berörda kommunerna motsatte sig indelningsbesluten. En samlad värdering av
forskningen tyder på att kommunernas motstånd mot de slutliga besluten kunde
ha varit mer omfattande än vad det verkligen blev. De statliga myndigheternas
ganska flexibla handläggning spelade en stor roll för detta utfall. Det skall
betonas att det fanns vissa regionala skillnader inom landet. Håkan Axelssons
studie av Värmlands län ger ett exempel på ett starkt regionalt motstånd mot
reformen. De mest intressanta slutsatserna utifrån ett generaliserande perspektiv
drogs av Gösta Wedjesjö i fallstudien av Örebro län. Wedjesjö konstaterade dels
att det särskilt var kommuner med mellan 1000 och 2000 invånare som motsatte
sig sammanläggningarna, dels att de mest långtgående sammanläggningarna var
de mest konfliktfyllda. De kommuner som hade låg folkmängd insåg däremot på
ett tidigt stadium att det inte fanns några realistiska möjligheter att slippa undan
sammanslagning.
Det är i fråga om det lokala agerandet som min avhandling i allra störst
utsträckning skiljer sig från den tidigare forskningen. Det hänger naturligtvis
samman med att jag gör en totalundersökning istället för begränsade fallstudier.
Det är även den del av avhandlingen som bygger på det mest omfattande
källmaterialet. Detta innebär alltså att min avhandling är den första studien som
ger en helhetsbild av kommunernas inställning till reformens sammanslagningar.
En viktig slutsats av denna blir att kommunernas motstånd framförallt handlade
om invändningar mot olika sammanläggningsalternativ, d.v.s. att kommunerna
accepterade att ge upp sin självständighet, men godtog inte den indelning som
myndigheterna fastställde. I den kvantitativt dominerade totalundersökningen
ingår också systematiska hypotesprövningar av olika variabler som kan tänkas ha
påverkat kommunernas ställningstaganden. Den viktigaste slutsatsen av denna
undersökning var att kommunerna i det stora flertalet fall önskade begränsade
sammanläggningar.
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Min studie har också gjort det möjligt att i detalj studera skillnaderna mellan
hur de tre statliga myndigheterna agerade. Att kammarkollegiet var den statliga
myndighet som hade den mest strikta tolkningen av principbeslutet har tidigare
inte uppmärksammats. En annan viktig skillnad i förhållande till den tidigare
forskningen är den övergripande analysen av de argument som kommunerna
förde fram för att motivera motstånd mot ett visst alternativ. Det visade sig då att
kommunerna främst förde fram olika former av geografiska/rumsliga argument.
Utifrån ett kontextuellt perspektiv är det också en nyhet att koppla samman det
lokala agerandet och även reformens genomförande i stort med den pragmatiskt
präglade svenska politiska kulturen. Specialstudien av Kronobergs län visade
flera olika exempel på vilka grunder som fanns för att kommuner motsatte sig ett
visst sammanläggningsalternativ. Av särskilt intresse var förekomsten av de så
kallade landsbygdsallianserna. Sammantaget ger alltså avhandlingen sålunda en
avsevärt mer heltäckande bild av reformen än vad den tidigare forskningen har
presterat.
Det skall också framhållas att forskningen inte tidigare har gjorts några
jämförande studier mellan storkommunreformens och kommunblocksreformens
lokala genomföranden. Det är fullt tänkbart att se detta som ett ytterligare uttryck
för det delvis bristande historiska perspektivet inom den statsvetenskapliga
kommunforskningen. För egen del skulle det vara av betydande intresse att vid
senare tillfälle ytterligare få utveckla komparationen mellan de båda reformerna
och då även i fråga om den nationella beslutsprocessen.
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13. Summary
The primary aim of this study is to provide a deeper and more complete understanding of why the great municipal amalgamation (storkommunreformen) during the 1940s became the political solution to the problem that the Government
believed many of Sweden’s municipalities had in satisfactorily providing for a
local welfare society. The study also describes the results of this large-scale reorganization process. The events examined include the political decision-making
process at the national level that took place during 1939-1949, as well as the regional/local realization of these decisions during 1946-1952.
With the municipal amalgamation of 1862 an important decision was made as
to what strategy to follow, a decision that resulted in parishes forming the basis
for grouping municipalities in rural districts. A relatively large number of parishes had small populations. The alternatives were that either the parish/pastorate
or administrative county district would form the basis for grouping municipalities. This choice of strategy was significant for the idea that a new amalgamation
of municipalities was considered necessary in the 1940s. This is important to
consider against the background of societal changes that occurred between 1862
and 1952. This is also in agreement with the presumption of historical institutionalism regarding fixed developmental trajectories – meaning that tomorrow’s
actions primarily depend on and are limited by the actions of today and yesterday.
Before the large-scale municipal amalgamation during the 1940s, the Government had carried out four measures to minimize the drawbacks of having
such a large number of small municipalities. First, the 1862 ordinance regarding
municipal governments in rural districts created the possibility for two or more
parishes to join together in order to build one municipality. Second, regulations
were introduced regarding municipal communities. This allowed population centres located in rural municipalities their own partial autonomy on issues that
were purely of interest for these more densely populated centres. Third, the 1919
law of division was intended to formalize the process of changing municipal divisions as well as to provide the Government the opportunity to forcefully consolidate municipalities. Fourth, in 1919 the Government passed a law regulating
local authorities. The aim of this law was to create a greater inter-municipality
co-operation. From the Government’s point of view however, these four measures were not far-reaching enough.
Several comprehensive societal changes were also significant for the reform’s
origin. The first part was the expansion of the welfare state. Changes within the
Swedish political and social systems accelerated in earnest during the first decades of the twentieth century. These changes influenced the country’s municipalities to a great degree partly through democratization and a transition to representative democracy and partly through the expansion of municipal enterprises,
primarily elementary school education and social services. This expansion was
not particularly great in comparison with the expansion which took place after
World War II.
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In the emerging welfare state, the concept of modernity was a central idea.
Traditionalism and conservatism, however, were concepts that were far from opportune. The alteration of municipal divisions, which in many cases had existed
for a considerable time and were therefore associated with strong traditions in
the rural districts, can thus be said to fit rather well with the concept of modernity that characterized welfare nationalism. That there were considerable differences regarding municipal services between the municipalities, especially because of differences in population sizes and tax bases in the individual municipalities, is something that could also be understood as one of modernity’s shortcomings that needed to be remedied as soon as possible. However, the fact that
Social Democrats in particular described the larger municipalities as a method
for also maintaining local government in the future should be correlated with a
concept of modernity that rested on a historical foundation. Local government
could be perceived as a tradition that could be incorporated in the new Swedish
modernity. On the other hand, it was easy to view opposition to the reform as an
expression of traditionalism and conservatism. This can be perceived as meaning
that opposition was far from being politically correct during the period when the
reform was put into action. This would have primarily been an issue while under
consideration in Riksdagen.
Another reason the reform came up was the urbanization process and with it
the functional changes within public services. Urbanization within Sweden in
addition to emigration led to a significant increase in the number of less densely
populated rural municipalities after 1880. The previously acknowledged problem
of many municipalities that were too small became an even greater problem during the twentieth century. In Sweden in 1860, 89 percent of the population lived
in rural municipalities, while 11 percent lived in cities. In 1950, people living in
population centres made up 68 percent of the population. Functional changes
within the public sector, in the form of decentralization among other things, had
not progressed so very much in Sweden when the amalgamation of municipalities decision was passed. This change is more in agreement with the local government union reform (kommunblocksreformen). The great municipal amalgamation reform was meant to facilitate such a development.
There was also probably a political motivation behind the transition to larger
municipalities. Most of the advocates of this were members of the Social Democratic party. The Social Democrats’ primary motive was to create municipalities large enough to effectively be able to develop welfare services at the local
level. By reducing the number of municipalities, Government would gain more
control over the remaining municipalities. The Social Democrats held the view
that municipalities were local instruments for a policy supporting societal reforms. This perspective is also called administrative municipalities (förvaltningskommunen). During the beginning of the 1940s, many within the Social Democratic party held the opinion that some municipalities did not live up to the national political reform ideals within the area of social policy. These were referred
to as municipalities that lagged behind. One reason behind the reluctance of
these municipalities could have been a frugality with municipal funds aimed at
maintaining lower tax rates. The great municipal amalgamation reform can thus
be seen as a step towards attaining a more general level of welfare in Sweden
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(that is to say, equalizing the large local variation in public service levels) as well
as a step towards creating a more rational municipal administrative apparatus.
The relationship between the national government and the municipalities underwent definitive changes between 1862 and the 1940s. The municipalities’
scope of action in relation to the national government decreased. Important
changes leading towards greater integration took place as early as the first decades of the twentieth century. These changes dealt with, among other things, the
introduction of government subsidies for tax equalization between municipalities
and the introduction of the 1919 law of division. Another expression of the increasing integration of national and local government was the introduction of
several special laws that involved increasing the amount of obligatory municipal
duties. One such area was within fire-fighting services, where the responsibilities
of rural municipalities became much greater because of a new law passed in
1945. During World War II, municipalities also became responsible for activities
associated with total (overall) defence. Development, however, was not unambiguous. The planned reform was also on occasion used as an argument against
forming a commission responsible for suggesting more stringent laws in the
health service sector.
National authorities also assumed more far-reaching supervisory responsibilities over municipalities via inspections as well as via the fact that a larger number of municipal decisions had to be approved by national authorities. This process became complicated when the number of municipalities approached 2500.
Thus, transition to fewer municipalities would facilitate the process for governmental authorities, particularly the county administrative boards. Accordingly,
governmental authorities were interested in creating a new municipal division. It
came down to a clash of interests between governmental bureaucracy and local
democracy.
With increased integration of national and municipal authorities, the step to
national government intervening and altering the municipal divisions became
somewhat smaller. In summary, it can be ascertained that the gradual changes in
the relationship between national or state government and the municipalities
played an important role in the origin of the great municipal amalgamation reform. Accordingly, the reform should not be seen as a revolutionary change that
suddenly emerged at the end of the 1930s.
Large Swedish municipalities became a reality earlier than their counterparts
in the four other Scandinavian countries. There are several possible explanations
for this. First, compared to other countries, Sweden had relatively small municipalities with regards to population size. Second, compared to Norway and
Finland, Sweden’s most geographically similar countries, Sweden had relatively
large urban populations. Third, Sweden probably had the most ambitious plans
concerning expansion of the public sector. The reason for this was quite closely
linked to the very favourable economic development of the time. Fourth, Sweden
had a strong Social Democratic government that had the ability to pursue a municipal division reform. It should be noted that there was also a correlation between the fact that the Social Democrats were the ruling party and plans for an
energetic expansion of the public sector.
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The parliamentary treatment of the municipal division issue should be viewed
as a good example of what researchers have termed a Swedish decision-making
model. One clear manifestation of this was the fact that the national commission
that investigated the question primarily formulated the principles for the reform.
The commission was designated the Committee for municipal division (kommunindelningskommittén). In spite of some of the committee members initially having differing opinions as to how far-reaching the reform should be, the committee managed to come to a consensus in their final report. Consensus was most
likely attained only after negotiations and internal compromises. The fact that the
committee was primarily comprised of politicians was probably a strategy to
provide support for the question in Riksdagen. Another advantage as far as the
committee’s work was concerned was that the directive guidelines issued by the
Government were clear. The committee’s proposal received strong endorsements
in the reports from the reviewers of the proposal. The government authorities and
many of the municipalities felt that a new division of municipalities was justified. Opposition that did occur came mostly from rural municipalities with small
populations. In other words, those municipalities that were at risk of disappearing as a result of the reform were the ones opposed to the reform. Many of these
municipalities believed that the present municipal divisions functioned well as
they were.
The proposition suggested by the Social Democratic government included
only minor changes in the committee’s proposal. Some evidence also indicates
that the Government did not consider the new municipal divisions a very significant or fundamentally important question. It should also be pointed out that the
first initiative to a municipal division reform was passed in Riksdagen in 1939.
Consequently, the Government practised a largely reactive power strategy.
Despite agreement within the committee, Riksdagen representatives from the
non-Socialist parties introduced several motions aimed at curtailing the extent of
the reform. The Agrarian party and the Right raised these motions for the most
part. Their requests to weaken the motion were treated in a pragmatic manner by
the Social Democrats in the Riksdagen’s standing committee on the constitution.
A second agreement was reached that involved a broad compromise allowing for
a few more deviations from the prescribed minimum population of 2000 inhabitants. The most important dividing line regarding a vote in Riksdagen was party
alliance. The Social Democrat and Communist support for the committee’s proposal was substantial. The Right was divided in two relatively equal groups on
the vote on whether to reduce the minimum population to 1500 inhabitants. The
dividing line within the party was largely between the city-based industrial right
and the agricultural right, where the latter group supported the reservation. The
Liberal Party strongly supported the reservation since they wished to give municipalities a strong defence against forced consolidations. The Liberal Party’s
support for the second reservation on a reduction in minimum population was
significantly weaker. Representatives for the Agrarian Party were most likely to
vote for both reservations. This can hardly be considered surprising. The party
had a clear foundation among the rural population and stood for traditional values connected to the idea of local identity. Accordingly, in this respect the party
leaned more towards traditionalism than modernity.
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The vote in Riksdagen’s Second Chamber also revealed clear geographical
lines of division between the representatives – only within the non-Socialist parties, however. The differences between the industrial right and the agricultural
right have already been mentioned. Geographical lines of division highlighted
the fact that representatives of certain constituencies were particularly supportive
of the reservations and that the size of the representatives’ home municipalities
was significant for how they voted.
From the perspective of decision-making theory, the reform’s local realization
can be perceived as an implementation problem with the general question: Were
the local divisions carried out in agreement with the reform principles stipulated
by Riksdagen? Consequently, the reform was about implementing a decision by
Riksdagen within the framework of a very extensive administrative commission.
My investigation indicates that the division or amalgamation of municipalities
primarily followed the regulations that had been stipulated. Thus, the aim of the
reform can be said to have been met in substance, based on the conditions that
were in force when the principle decision was made in 1946.
Several exceptions were made based on geography, exactly as the reform
principles specified. These included island and coastal municipalities, municipalities along county borders, as well as municipalities that were extremely far
from neighbouring municipalities. That municipalities along county borders often escaped amalgamation despite small populations was a result of the fact that
the principles for the reform stipulated that county borders were to be transgressed only in exceptional cases.
The three government authorities involved – the county administrative boards,
the Judicial Board for Public Lands and Funds and the Home Office – acted fairly unanimously. The one authority that stood out in any way was the Judicial
Board for Public Lands and Funds, which assumed the toughest stance. The
county administrative boards assumed the most lenient attitudes. This is probably
related to the fact that they maintained closest contacts with municipalities. The
Government Administration generally assumed a slightly more generous attitude
than did the Judicial Board for Public Lands and Funds. This was most likely due
to the fact that the Government, to a somewhat greater extent, had made a political assessment of the division issue. The old tradition whereby the Government
could make a rule of exception as a last instance could have also played a role.
The local carrying out of the reform can be seen as a large-scale process of finding support and negotiating in several different stages between the State and the
municipalities. A result of this was that the process became lengthy. The process
took almost four years for some counties.
Of those municipalities that were affected by amalgamation, 39 percent of
them did not agree with the decision. The majority of these could agree to merge
with other municipalities, but not with the municipalities stipulated by the authorities. Considering the fact that the then current divisions were based on a
long tradition, demands for retaining independence could have been greater. At
the same time, it should be borne in mind that 66 percent of all larger municipalities were formed using some level of force. This still indicated a relatively
widely distributed opposition to the amalgamation decisions, however. In addition to the fact that the government authorities’ relatively flexible actions were
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significant for keeping the number of forced amalgamations small, there were at
least two other factors that came into play. Many municipalities had the insight
to realize that, in the future, the present municipalities would not have the capacity to play an important role as producers of public services. Municipalities realized that they could not live up to the governmental intentions if they did not
merge. Legislation allowing forced amalgamation also existed. In the end, municipalities were always dependent on the decisions made by the Government
Administration. Based on this, many municipalities tried to make the most of the
situation and accepted alternatives that were more acceptable. The right for municipalities to veto amalgamation would have most likely resulted in a significantly more limited reform.
Those municipalities that had a negative attitude towards amalgamation did so
for several different reasons. In those cases where the municipalities wanted to
remain independent, this might have been due to opposition based on principle
against the reform as a whole. This was particularly clear in those cases where
municipalities demanded continued independence despite populations under
2000 inhabitants and no obvious geographical reasons that could be used to motivate a departure from the minimum population level. Opposition by the municipalities could be based on the fact that the elected representatives held a view
that agreed with the perspective of the municipality’s disposition. This was
termed communal municipalities. This means that municipalities are spontaneous
and organically developed local communities having a traditional and innate independence. With this kind of attitude, it is easy to believe that the Government
did not have the right to forcefully consolidate municipalities. It can also be perceived from the viewpoint that historical motives played a role in the opposition.
It should be pointed out that this kind of argument against amalgamation was
rarely put forth as the opposition’s only argument. Other reasons for opposition
that were more concrete from the viewpoint of the reform principles concerned
different forms of geographical reasons in particular, such as great distances,
poor road quality and insufficient public transportation to the main town in the
large municipalities. These arguments can also be viewed from a centralization
perspective, where the main town within a large municipality would receive a
majority of public services while other parts of the municipality would eventually revert to being more peripheral with increasingly discontinued services.
Other arguments were that the operations of municipalities would be more expensive in large municipalities because of the need to employ civil servants.
With employed personnel also came the risk of being ruled by administrators.
This can be perceived as both an economic as well as a democratic issue. In addition, it was relatively common that municipalities emphasized the fact that
their own enterprises were of excellent quality with the resulting conclusion that
amalgamation would not bring any additional advantages.
The best chances for achieving amalgamations in consensus between government authorities and the municipalities involved were in those cases where large
municipalities were formed from a few smaller ones. An additional advantage
was if the municipalities had already formed a mutual parish. Regarding conflict
and consensus within the municipalities, it should be emphasized that a large majority (ca 90 percent) of the municipalities came to a decision regarding amalga-

264

mation after internal consensus. This consensus-oriented municipal policy can
thus be seen as a part of the specific Swedish political culture. The optimal conditions for a municipality to reach an amalgamation decision in internal consensus were in those cases where the authorities recommended that the municipality
should not be a part of an amalgamation. The greatest risk for internal conflict
was when the municipality was forced to choose between different amalgamation alternatives. In those cases, the lines of division could be based on where the
municipality’s decision-makers lived within the municipality, in other words,
placing a geographical dimension to the conflict.
In conclusion, the decision-making process at the national level took place
under relatively great unity. Those objections that came from the non-Socialist
parties were attempts to make the reform less far-reaching, but there was no demand to completely stop the amalgamation reform. Conflicts occurred instead
when the decision was put into practice. Considering however that this was about
changing geographical divisions that were based on long tradition, the opposition
that did occur cannot be seen as being remarkably great.
The results of this dissertation are in general agreement with earlier research.
However, as the earlier research is fairly modest, this dissertation should provide
a more complete picture of the process. This is particularly the case regarding the
dividing lines observed during the parliamentary treatment of the matter and, in
particular, the regional/local carrying out of the reform.
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14. Käll- och
litteraturförteckning
Otryckt källmaterial
Riksarkivet, Stockholm
Kommittéarkiv:
Kommunindelningskommitténs bilagda handlingar 1945 nr YK 885:
Förteckning över sammanträden 1943-1945.
Protokoll över kommunindelningskommitténs sammanträden 1943.
Promemoria framlagd vid kommunindelningskommitténs sammanträde 1943-07-31.

Socialdepartementets arkiv:
Konseljakt socialdepartementet 29 mars 1946 nr 99 (Proposition 1946:236, Förslag till lag
rörande ny indelning av riket i borgerliga kommuner):
Landskommunernas remissvar över kommunindelningskommitténs betänkande.

Inrikesdepartementets arkiv:
Konseljakt inrikesdepartementet 1 april 1949 nr 51 (Proposition 1949:191, Förslag till lag
med vissa bestämmelser i avseende å kommunindelningsreformens ikraftträdande:
PM med förslag angående vissa i samband med kommunindelningsreformens ikraftträdan de erforderliga lagstiftningsåtgärder upprättad inom inrikesdepartementet.
Konseljakter från inrikesdepartementet med handlingar från länsstyrelserna 1946-1950,
kammarkollegiet 1948-1950, inrikesdepartementet 1949-1950 samt städer, köpingar
och landskommuner 1946-1950 om de nya kommunala indelningen enligt följande:
25 februari 1949 nr 1 i Blekinge län.
4 februari 1949 nr 5 i Gotlands län.
2 februari 1949 nr 2 i Hallands län.
13 maj 1949 nr 29 i Östergötlands län.
20 maj 1949 nr 90 i Göteborgs och Bohus län.
10 juni 1949 nr 2 i Kristianstads län.
10 juni 1949 nr 3 i Örebro län.
18 juni 1949 nr 28 i Gävleborgs län.
22 september 1949 nr 28 i Stockholms län.
22 september 1949 nr 29 i Västmanlands län.
18 november 1949 nr 4 i Kronobergs län.
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18 november 1949 nr 5 i Kopparbergs län.
2 december 1949 nr 83 i Jämtlands län.
9 december 1949 nr 31 i Södermanlands län.
10 februari 1950 nr 23 i Västernorrlands län.
3 mars 1950 nr 23 i Älvsborgs län.
3 mars 1950 nr 25 i Göteborgs och Bohus län (Komplettering).
24 mars 1950 nr 10 i Malmöhus län.
24 mars 1950 nr 13 i Kristianstads län (Komplettering).
24 mars 1950 nr 17 i Skaraborgs län.
24 mars 1950 nr 21 i Värmlands län.
24 mars 1950 nr 22 i Örebro län (Komplettering).
31 mars 1950 nr 22 i Jönköpings län.
31 mars 1950 nr 23 i Kalmar län.
31 mars 1950 nr 26 i Uppsala län.
31 mars 1950 nr 27 i Stockholms län (Komplettering).
31 mars 1950 nr 28 i Västerbottens län.
31 mars 1950 nr 29 i Norrbottens län.
Konseljakt inrikesdepartementet 13 oktober 1961 nr 30 (Proposition 1961:180, Angående
översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuner):
Kommunernas remissvar över betänkandet om principer för en ny kommunindelning, avgivna 1961.
Konseljakt inrikesdepartementet 3 april 1964 nr 53, Fastställd plan för indelning av Kronobergs län i kommuner (Kommunblocksindelning):
Länsstyrelsen i Kronobergs län: Preliminärt förslag till plan över länets indelning i kommunblock 1962-12-01 (Del 1) och Slutgiltigt förslag till plan över länets indelning i
kommunblock 1963-03-27 (Del 2) samt kommunala handlingar 1963.

Folkpartiets riksdagsgrupps arkiv:
Riksdagsgruppens protokoll 1946 (Serie A 1:1).

Uppsala landsarkiv
Länsstyrelsen i Kopparbergs läns arkiv:
Landskansliets handlingar:
Handlingar om ny kommunal indelning 1946-1947.

Vadstena landsarkiv
Länsstyrelsen i Jönköpings läns arkiv:
Landskansliets handlingar:
Handlingar om ny kommunal indelning 1946-1947.
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Lunds landsarkiv
Länsstyrelsen i Malmöhus läns arkiv:
Landskansliets handlingar:
Handlingar om ny kommunal indelning 1946-1947.

Härnösands landsarkiv
Länsstyrelsen i Västernorrlands läns arkiv:
Landskansliets handlingar:
Handlingar om ny kommunal indelning 1947.

Värmlandsarkiv, depån i Forshaga
Sunne kommuns arkiv:
Kommunala handlingar 1947.

Sveriges riksdags arkiv, Stockholm
Voteringsbilaga till protokoll, Riksdagens andra kammare 1946 nr 24 s 80f.

Kammarkollegiets arkiv, Stockholm
Kammarkollegiets yttrande angående ny indelning av Södermanlands län i borgerliga
kommuner 1949-06-18.
Kammarkollegiets yttrande angående införlivning med Malmö stad av Södra Sallerups
socken ävensom ifrågasatt införlivning med staden av vissa områden av Burlövs m.fl.
socknar jämte eventuell stadsbildning inom Burlövs och Tottarps landskommuner
m.m.1950-04-29.
Kammarkollegiets yttranden över sammanläggningar av kommuner inom ramen för kommunblocksreformen 1971-01-01, avgivna 1968-1970.
Kammarkollegiets yttranden över sammanläggningar av kommuner inom ramen för kommunblocksreformen 1974-01-01, avgivna 1972-1973.

Arkivet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona
Landskansliets handlingar:
Program för den av socialdepartementet anordnade informationskonferensen i kommunindelningsfrågan den 2 och 3 juli 1946.
Protokoll, hållet vid sammanträde i Stockholm den 2 och 3 juli 1946 med representanter
från länsstyrelserna för överläggning i vissa frågor.
Handlingar om ny kommunal indelning 1946-1948.
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Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm
Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv:
Förtroenderådets protokoll 1946 (Volym A 1 A: 4).
Riksdagsgruppens protokoll 1946 (Volym A 2: 4).

Stadsarkiv/Kommunarkiv
Kommunala handlingar 1946-1950 från följande stadsarkiv/kommunarkiv:
Vetlanda, Växjö, Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås, Vimmerby, Karlskrona, Lund, Malmö, Svedala, Ystad, Arvika, Torsby
(Arkivet, lokalkontoret i Sysslebäck), Årjäng, Hedemora, Malung och Rättvik.

Tryckt källmaterial
Offentligt tryck
Folkräkningen 1945-1950.
Kommunala nybildningskommittén 1917.
Kommunala valen 1919-1950.
Motioner, Riksdagens första kammare 1942-1949.
Motioner, Riksdagens andra kammare 1939-1949.
Proposition 1919:310, Förslag till ny indelningslag och lag om kommunalförbund.
Proposition 1946:236, Förslag till lag om ny indelning av riket i borgerliga kommuner.
Proposition 1948:140, Förslag till lag angående ändring i lagen om kommunalstyrelse på
landet m.m.
Proposition 1948:165, Angående anslag till kommunal upplysningsverksamhet.
Proposition 1949:191, Förslag till lag med vissa bestämmelser i avseende om kommunindelningsreformens ikraftträdande.
Proposition 1953:210, Förslag till kommunallag m.m.
Proposition 1961:180, Om översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuner.
Proposition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindelningen.
Protokoll, Riksdagens första kammare 1919-1969.
Protokoll, Riksdagens andra kammare 1919-1969.
Regeringsbeslut 2001-04-19 (Ju 2001/1362/K).
Riksdagsskrivelser 1939-1946.
SFS 1919:293, Lag om ordning och villkor för ändring i kommunal och ecklesiastik indelning.
SFS 1930:251, Lag om kommunalstyrelse på landet.
SFS 1930:252, Lag om kommunalstyrelse i stad.
SFS 1930:259, Lag om församlingsstyrelse.
SFS 1930:262, Lag om skolstyrelse i vissa kommuner.
SFS 1946:315, Lag rörande ny indelning av riket i borgerliga kommuner.
SFS 1949:54, Ny kommunal indelning i Blekinge län.
SFS 1949:58, Ny kommunal indelning i Gotlands län.
SFS 1949:129, Ny kommunal indelning i Hallands län.
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SFS 1949:216, Ny kommunal indelning i Östergötlands län.
SFS 1949:233, Lag om ändring i vissa delar av lagen rörande ny indelning av riket i borgerliga kommuner.
SFS 1949:235, Lag med vissa bestämmelser i avseende å kommunindelningsreformens
ikraftträdande.
SFS 1949:263, Ny kommunal indelning i Göteborgs och Bohus län.
SFS 1949:310, Ny kommunal indelning i Örebro län.
SFS 1949:369, Ny kommunal indelning i Kristianstads län.
SFS 1949:370, Ny kommunal indelning i Gävleborgs län.
SFS 1949:500, Ny kommunal indelning i Västmanlands län.
SFS 1949:513, Ny kommunal indelning i Stockholms län.
SFS 1949:588, Ny kommunal indelning i Kopparbergs län.
SFS 1949:589, Ny kommunal indelning i Kronobergs län.
SFS 1949:607, Ny kommunal indelning i Jämtlands län.
SFS 1949:652, Ny kommunal indelning i Södermanlands län.
SFS 1950:19, Ny kommunal indelning i Västernorrlands län.
SFS 1950:58, Ny kommunal indelning i Älvsborgs län.
SFS 1950:59, Ny kommunal indelning i Göteborgs och Bohus län (Komplettering).
SFS 1950:91, Ny kommunal indelning i Kristianstads län (Komplettering).
SFS 1950:92, Ny kommunal indelning i Malmöhus län.
SFS 1950:93, Ny kommunal indelning i Skaraborgs län.
SFS 1950:94, Ny kommunal indelning i Värmlands län.
SFS 1950:95, Ny kommunal indelning i Örebro län (Komplettering).
SFS 1950:100, Ny kommunal indelning i Uppsala län.
SFS 1950:101, Ny kommunal indelning i Jönköpings län.
SFS 1950:102, Ny kommunal indelning i Kalmar län.
SFS 1950:103, Ny kommunal indelning i Stockholm län (Komplettering).
SFS 1950:109, Ny kommunal indelning i Västerbottens län och Norrbottens län.
SFS 1950:461, Ny kommunal indelning i Malmöhus län (Komplettering).
SFS 1953:753, Kommunallag.
SFS 1964:162, Om fastställda planer för länens indelning i kommuner (Kommunblocksindelning).
SOU 1924:53, Den kommunala beskattningen I.
SOU 1933:4, Skatteutjämningsberedningen III.
SOU 1942:56, Socialvårdskommittén VI.
SOU 1943:43, Kommunalskatteberedningen III.
SOU 1944:53, Förslag till förstatligande av polisväsendet i riket och åklagarväsendet i rikets städer Del I.
SOU 1945:38, Kommunindelningskommittén II.
SOU 1945:39, Kommunindelningskommittén III.
SOU 1947:53, Kommunallagskommittén I.
SOU 1947:76, Kommunal upplysningsverksamhet.
SOU 1952:14, Kommunallagskommittén III.
SOU 1961:9, Principer för en ny kommunindelning.
SOU 1965:54, Författningsfrågan och det kommunala sambandet.
SOU 1967:58, Enhetlig kommuntyp.
SOU 1993:90, Lokal demokrati i utveckling.
Sveriges officiella befolkningsstatistik 1860-1919.
Utlåtanden, Riksdagens konstitutionsutskott 1919-1969.
Utlåtande, Riksdagens statsutskott 1948.
Årsbok för Sveriges kommuner 1918-1997.
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Bilaga 1 Landskommunernas remissvar över kommunindelningskommitténs betänkande (avgivna 1945-1946)
Stockholms län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Invånarantal
0-1000
4
6
1
11

1000-2000
3
1
0
4

200010
0
0
10

Summa
17
7
1
25

Invånarantal
0-1000
7
2
0
9

1000-2000
2
2
0
4

20004
0
0
4

Summa
13
4
0
17

Invånarantal
0-1000
8
2
3
13

1000-2000
5
0
0
5

20004
1
0
5

Summa
17
3
3
23

Invånarantal
0-1000
10
2
1
13

1000-2000
5
1
0
6

20007
0
0
7

Summa
22
3
1
26

Uppsala län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Södermanlands län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Östergötlands län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa
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Jönköpings län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Invånarantal
0-1000
0
2
10
12

1000-2000
2
4
0
6

20005
3
0
8

Summa
7
9
10
26

Invånarantal
0-1000
3
1
5
9

1000-2000
3
0
1
4

20004
0
0
4

Summa
10
1
6
17

Invånarantal
0-1000
1
5
8
14

1000-2000
4
1
0
5

200010
1
0
11

Summa
15
7
8
30

Invånarantal
0-1000
8
5
3
16

1000-2000
1
1
0
2

20000
0
0
0

Summa
9
6
3
18

Invånarantal
0-1000
1
1
1
3

1000-2000
3
2
1
6

20002
0
0
2

Summa
6
3
2
11

Kronobergs län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Kalmar län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Gotlands län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Blekinge län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa
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Kristianstads län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Invånarantal
0-1000
4
2
5
11

1000-2000
3
2
0
5

20008
0
0
8

Summa
15
4
5
24

Invånarantal
0-1000
12
4
2
18

1000-2000
11
3
2
16

20009
1
1
11

Summa
32
8
5
45

Invånarantal
0-1000
2
3
4
9

1000-2000
4
0
0
4

20003
1
0
4

Summa
9
4
4
17

Invånarantal
0-1000
5
5
6
16

1000-2000
10
5
3
18

20006
4
0
10

Summa
21
14
9
44

Invånarantal
0-1000
5
9
6
20

1000-2000
3
7
2
12

200010
1
0
11

Summa
18
17
8
43

Malmöhus län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Hallands län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Göteborgs och Bohus län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Älvsborgs län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa
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Skaraborgs län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Invånarantal
0-1000
24
16
10
50

1000-2000
6
4
1
11

20008
1
0
9

Summa
38
21
11
70

Invånarantal
0-1000
3
2
4
9

1000-2000
2
2
0
4

20005
1
0
6

Summa
10
5
4
19

Invånarantal
0-1000
2
3
0
5

1000-2000
8
2
0
10

20008
1
0
9

Summa
18
6
0
24

Invånarantal
0-1000
2
1
1
4

1000-2000
1
0
0
1

20004
0
0
4

Summa
7
1
1
9

Invånarantal
0-1000
0
1
1
2

1000-2000
0
4
0
4

20004
2
0
6

Summa
4
7
1
12

Värmlands län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Örebro län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Västmanlands län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Kopparbergs län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa
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Gävleborgs län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Invånarantal
0-1000
0
1
0
1

1000-2000
2
3
0
5

20006
0
0
6

Summa
8
4
0
12

Invånarantal
0-1000
2
2
0
4

1000-2000
1
3
0
4

20004
3
0
7

Summa
7
8
0
15

Invånarantal
0-1000
3
1
2
6

1000-2000
1
0
0
1

20003
2
0
5

Summa
7
3
2
12

Invånarantal
0-1000
1
0
0
1

1000-2000
1
1
0
2

20002
0
0
2

Summa
4
1
0
5

Västernorrlands län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Jämtlands län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Västerbottens län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa
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Norrbottens län:
Ställningstagande
Positiva
Neutrala
Negativa
Summa

Invånarantal
0-1000
0
0
0
0

1000-2000
0
1
0
1

20005
0
0
5

Summa
5
1
0
6

Summa hela landet:
Ställningstagande

Invånarantal
0-1000
1000-2000 2000Summa
Positiva
107
81
131
319
Neutrala
76
49
22
147
Negativa
73
10
1
84
Summa
256
140
154
550
Källa: Bilaga till proposition 1946:236, konseljakt socialdepartementet 1946-0329 nr 99.
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Bilaga 2:1 Valkretsvis fördelning av nivån på motståndskvoten
(Larsson - Björck)

Valkretsar:
1. Stockholms stad
2 Stockholms län
3. Uppsala
4. Södermanland
5. Östergötland
6. Jönköping
7. Kronoberg
8. Kalmar
9. Gotland
10. Blekinge
11. Kristianstad
12. Fyrstadskretsen
13. Malmöhus
14. Halland
15. Göteborgs stad
16. Göteborgs o Bohus
17. Älvsborg Norra
18. Älvsborg Södra
19. Skaraborg
20. Värmland
21. Örebro
22. Västmanland
23. Kopparberg
24. Gävleborg
25. Västernorrland
26. Jämtland
27. Västerbotten
28. Norrbotten
Nivån på motståndskvoten:
Under riksmedel
Över riksmedel
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f och Lilla Uppslagsboken, band 9, 1971 s 524 (Kartförlaga).
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Valkrets
Motståndskvot Relation till riksmedel
Stockholms stad
0.43
Över
Stockholms län
0.25
Under
Uppsala
0.33
Under
Södermanland
0.25
Under
Östergötland
0.22
Under
Jönköping
1.25
Över
Kronoberg
0.33
Under
Kalmar
0.33
Under
Gotland
1.00
Över
Blekinge
0.25
Under
Kristianstad
0.60
Över
Fyrstadskretsen
0.00
Under
Malmöhus
0.60
Över
Halland
0.67
Över
Göteborgs stad
0.11
Under
Göteborg och Bohus
1.00
Över
Älvsborg Norra
0.50
Över
Älvsborg Södra
1.50
Över
Skaraborg
3.00
Över
Värmland
0.67
Över
Örebro
0.33
Under
Västmanland
0.00
Under
Kopparberg
0.60
Över
Gävleborg
0.13
Under
Västernorrland
0.25
Under
Jämtland
0.67
Över
Västerbotten
0.00
Under
Norrbotten
0.00
Under
Riksmedel
0.40
--Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f.
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Bilaga 2:2 Valkretsvis fördelning av nivån på motståndskvoten
(Haeggblom- Björck)
Valkretsar:
1. Stockholms stad
2 Stockholms län
3. Uppsala
4. Södermanland
5. Östergötland
6. Jönköping
7. Kronoberg
8. Kalmar
9. Gotland
10. Blekinge
11. Kristianstad
12. Fyrstadskretsen
13. Malmöhus
14. Halland
15. Göteborgs stad
16. Göteborgs o Bohus
17. Älvsborg Norra
18. Älvsborg Södra
19. Skaraborg
20. Värmland
21. Örebro
22. Västmanland
23. Kopparberg
24. Gävleborg
25. Västernorrland
26. Jämtland
27. Västerbotten
28. Norrbotten
Nivån på motståndskvoten:
Under riksmedel
Över riksmedel
Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f och Lilla Uppslagsboken, band 9, 1971 s 524 (Kartförlaga).
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Valkrets
Motståndskvot Relation till riksmedel
Stockholms stad
0.33
Under
Stockholms län
0.11
Under
Uppsala
0.00
Under
Södermanland
0.67
Över
Östergötland
0.25
Under
Jönköping
0.80
Över
Kronoberg
0.33
Under
Kalmar
2.00
Över
Gotland
1.00
Över
Blekinge
0.25
Under
Kristianstad
1.00
Över
Fyrstadskretsen
0.13
Under
Malmöhus
0.60
Över
Halland
0.67
Över
Göteborgs stad
0.00
Under
Göteborg och Bohus
1.00
Över
Älvsborg Norra
1.00
Över
Älvsborg Södra
1.50
Över
Skaraborg
3.00
Över
Värmland
0.67
Över
Örebro
0.60
Över
Västmanland
0.00
Under
Kopparberg
0.40
Över
Gävleborg
0.00
Under
Västernorrland
0.11
Under
Jämtland
0.25
Under
Västerbotten
0.00
Under
Norrbotten
0.00
Under
Riksmedel
0.39
--Källa: Voteringsbilaga till protokoll AK 1946 nr 24 s 80f.
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Bilaga 3:1 Länsvis fördelning av antalet primärkommuner 1946
Län
Landskom. Köpingar Städer
Stockholms stad
0
0
1
Stockholms län
104
5
11
Uppsala
84
1
2
Södermanland
87
1
7
Östergötland
143
2
7
Jönköping
125
3
8
Kronoberg
81
6
2
Kalmar
101
5
6
Gotland
90
1
1
Blekinge
36
1
4
Kristianstad
138
8
4
Malmöhus
229
6
9
Halland
86
0
5
Göteborg o. Bohus 84
1
7
Älvsborg
213
3
6
Skaraborg
255
3
7
Värmland
84
4
4
Örebro
53
4
6
Västmanland
61
2
5
Kopparberg
47
3
6
Gävleborg
47
2
5
Västernorrland
62
1
4
Jämtland
60
1
1
Västerbotten
28
1
3
Norrbotten
25
0
4
Summa
2323
64
125
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1946 s 1.
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Summa
1
120
87
95
152
136
89
112
92
41
150
244
91
92
222
265
92
63
68
56
54
67
62
32
29
2512

Bilaga 3:2 Länsvis fördelning av landskommunernas invånarantal
1946
Län

Invånarantal
0-1999
2000-3499
Stockholms stad
0
0
Stockholms län
80
15
Uppsala
72
9
Södermanland
69
14
Östergötland
128
8
Jönköping
101
22
Kronoberg
59
18
Kalmar
73
18
Gotland
90
0
Blekinge
18
9
Kristianstad
115
19
Malmöhus
216
11
Halland
71
14
Göteborg och Bohus
62
14
Älvsborg
185
18
Skaraborg
246
6
Värmland
52
18
Örebro
32
11
Västmanland
47
9
Kopparberg
14
12
Gävleborg
14
12
Västernorrland
23
15
Jämtland
35
20
Västerbotten
3
1
Norrbotten
2
2
Summa
1807
295
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1946.
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Summa
3500-50000
0
9
3
4
7
2
4
10
0
9
4
2
1
8
10
3
14
10
5
21
21
24
5
24
21
221

0
104
84
87
143
125
81
101
90
36
138
229
86
84
213
255
84
53
61
47
47
62
60
28
25
2323

Bilaga 3:3 Länsstyrelsernas utkast till ny primärkommunal indelning
1946-1947
Län
Stockholms stad
Stockholms län
Uppsala a)
Södermanland b)
Östergötland
Jönköping
Kronoberg c)
Kalmar d)
Gotland e)
Blekinge 1)
Kristianstad f)
Malmöhus g)
Halland h)
Göteborg o Bohus 1) i)
Älvsborg j)
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland k)
Kopparberg
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Summa
Källa: Länsstyrelsernas
slag 1947-1948.

Landskom. Köpingar Städer Summa
0
0
1
1
40
5
11
56
22
1
2
25
35 2)
1
7
43
33
4
7
44
45
3
8
56
35
6
2
43
49
3
6
58
15
1
1
17
24
1
4
29
51
8
4
63
58
6
9
73
36
1
5
42
34
0
7
41
49
3
6
58
50
3
7
60
46
4
4
54
21
3
6
30
21
2
5
28
37
3
6
46
36
2
5
43
33
2
5
40
33
1
1
35
27
3
3
33
25
0
4
29
855
66
126
1047
utkast 1946-1947 och länsstyrelsernas preliminära för-

1) Länsstyrelsen tog endast fram ett preliminärt förslag eller att det preliminära
förslaget var identiskt med utkastet.
2) Länsstyrelsen lämnade tre landskommuner utanför nyindelningen p.g.a. pågående inkorporeringsutredningar. Då det aldrig var aktuellt att dessa tre skulle
förbli egna kommuner har de sammanförts till en storkommun. Så blev också fallet i länsstyrelsens slutliga förslag och i kammarkollegiets förslag och Kungl.
Maj:ts definitiva beslut.
a) - k) Alternativa förslag i vissa län enligt uppställning på nästa sida:
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Län
a) Uppsala
b) Södermanland
c) Kronoberg

Alternativ Lands.k
2
22
2
33
2
33
3
34
d) Kalmar
2
44
3
43
e) Gotland
2
14
f) Kristianstad
2
50
3
51
4
49
g) Malmöhus
2
54
3
56
h) Halland
2
36
3
35
i) Göteborg o Bo. 2
34
3
33
4
33
j) Älvsborg
2
49
k) Västmanland
2
24
Källa: Länsstyrelsernas utkast 1946-1947
slag 1947-1948.
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Köpingar Städer
Summa
1
2
25
1
7
41
6
2
41
6
2
42
3
6
53
3
6
52
1
1
16
8
4
62
8
4
63
8
4
61
6
9
69
6
9
71
1
5
42
1
5
41
0
7
41
0
7
40
0
7
40
3
6
58
2
5
31
och länsstyrelsernas preliminära för-

Bilaga 3:4 Länsvis fördelning av antalet landskommuner som inte
skulle beröras av den nya indelningen enligt länsstyrelsernas utkast,
preliminära och slutliga förslag, kammarkollegiets förslag och
Kungl. Maj:ts beslut (i förekommande fall alternativ ett)
Län
Utkast Prel. Slutligt KK Kungl. M
Stockholms stad
0
0
0
0
0
Stockholms län
12
18
17
11
14
Uppsala
5
5
6
7
6
Södermanland
8
6
6
5
6
Östergötland
4
4
5
3
5
Jönköping
10
10
10
8
8
Kronoberg
12
19
19
15
14
Kalmar
18
14
15
12
14
Gotland
0
0
0
0
0
Blekinge 1)
15
15
16
17
10
Kristianstad
11
10
9
9
9
Malmöhus
5
4
4
5
4
Halland
10
6
6
5
7
Göteborg o. Bohus 1) 9
9
11
10
14
Älvsborg
7
12
12
11
13
Skaraborg
8
9
9
5
3
Värmland
25
16
20
16
16
Örebro
5
8
7
8
8
Västmanland
6
6
6
6
5
Kopparberg
28
34
34
32
36
Gävleborg
27
23
27
22
25
Västernorrland
16
16
16
20
22
Jämtland
16
14
14
13
14
Västerbotten
27
27
27
27
27
Norrbotten
25
25
25
24
24
Summa
309
310
321
291 304
Källa: Länsstyrelsernas utkast 1946-1947, länsstyrelsernas preliminära förslag
1947-1948, länsstyrelsernas slutliga förslag 1947-1948, kammarkollegiets yttranden 1948-1950 och Årsbok för Sveriges för kommuner 1951 s 212-225.
1) Länsstyrelsen tog endast fram ett preliminärt förslag.
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Bilaga 3:5 Länsvis fördelning av undantag från minimifolkmängden på 2000 invånare enligt länsstyrelsernas utkast, preliminära och slutliga förslag, kammarkollegiets förslag och
Kungl. Maj:ts beslut (i förekommande fall alternativ ett)
Län
Utkast Prel. Slutligt KK Kungl. M 2)
Stockholms stad
0
0
0
0
0
Stockholms län
3
5
5
3
5
Uppsala
1
2
2
2
2
Södermanland
4
3
4
2
3
Östergötland
0
0
2
1
3
Jönköping
3
3
3
3
1
Kronoberg
2
6
6
2
5
Kalmar
5
1
2
0
2
Gotland
1
1
1
1
1
Blekinge 1)
3
3
4
4
2
Kristianstad
3
2
2
2
1
Malmöhus
1
0
0
1
2
Halland
8
5
5
2
4
Göteborg o. Bohus 1) 4
4
5
5
6
Älvsborg
1
2
1
2
4
Skaraborg
6
11
11
4
4
Värmland
7
2
3
2
1
Örebro
0
1
1
0
2
Västmanland
0
0
1
0
0
Kopparberg
4
7
7
6
8
Gävleborg
3
1
3
1
2
Västernorrland
0
0
0
0
2
Jämtland
3
2
2
4
4
Västerbotten
3
3
3
3
3
Norrbotten
2
2
2
2
2
Summa
67
66
75
52
69
Källa: Länsstyrelsernas utkast 1946-1947, länsstyrelsernas preliminära förslag
1947-1948, länsstyrelsernas slutliga förslag 1947-1948, kammarkollegiets yttranden 1948-1950 och Årsbok för Sveriges för kommuner 1951 s 212-225.
1) Länsstyrelsen tog endast fram ett preliminärt förslag.
2) Invånarantalet 1952.
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Bilaga 3:6 Länsstyrelsernas preliminära förslag till ny indelning
1947-1948
Län
Landskom. Köpingar Städer Summa
Stockholms stad
0
0
1
1
Stockholms län
42
5
11
58
Uppsala a)
22
1
2
25
Södermanland 1)
31
0
7
38
Östergötland
34
4
7
45
Jönköping b)
45
3
8
56
Kronoberg c)
40
6
2
48
Kalmar d)
43
2
6
51
Gotland e)
12
1
1
14
Blekinge
24
1
4
29
Kristianstad f)
47
9
4
60
Malmöhus g)
55
6
8
69
Halland h)
33
1
5
39
Göteborg o Bohus i) 34
0
7
41
Älvsborg j)
52
3
6
61
Skaraborg
55
4
7
66
Värmland
39
4
4
47
Örebro
22
4
6
32
Västmanland
22
2
5
29
Kopparberg
40
3
6
49
Gävleborg
34
2
5
41
Västernorrland
32
3
5
40
Jämtland
32
1
1
34
Västerbotten
27
3
3
33
Norrbotten
25
0
4
29
Summa
842
68
125
1035
Källa: Länsstyrelsernas utkast 1946-1947 och länsstyrelsernas preliminära förslag 1947-1948.
1) Länsstyrelsen lämnade tre landskommuner utanför den nya indelningen p.g.a.
pågående inkorporeringsutredningar. Då det aldrig var aktuellt att dessa tre skulle förbli egna kommuner har dessa sammanförts till en storkommun. Så blev
också fallet i länsstyrelsens slutliga förslag, kammarkollegiets förslag och Kungl.
Maj:ts definitiva beslut.
a) – j) Alternativa förslag i vissa län enligt nedanstående uppställning:
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Län
a) Uppsala

Alternativ Lands.k
2
22
3
22
b) Jönköping
2
44
3
44
4
44
c) Kronoberg
2
37
3
39
d) Kalmar
2
44
e) Gotland
2
12
f) Kristianstad
2
46
3
46
g) Malmöhus
2
55
h) Halland
2
32
3
35
i) Göteborg o Bo. 2
34
3
33
4
33
j) Älvsborg
2
50
Källa: Länsstyrelsernas utkast 1946-1947
slag 1947-1948.
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Köpingar Städer
Summa
1
2
25
1
2
25
4
8
56
4
8
56
4
8
56
6
2
45
6
2
47
3
6
53
1
1
14
9
4
59
9
4
59
6
8
69
1
5
38
1
5
41
0
7
41
0
7
40
0
7
40
3
6
59
och länsstyrelsernas preliminära för-

Bilaga 3:7 Den länsvisa fördelningen mellan krav på egen kommun och annan sammansättning av storkommunerna
Län

Typ av krav från kommunen
Egen
Annan
Kvot
Summa
kommun
Sammansättn. Egen/Annan
Stockholms stad
0
0
--0
Stockholms län
13
19
0.68
32
Uppsala
4
15
0.27
19
Södermanland
10
17
0.59
27
Östergötland
8
36
0.22
44
Jönköping
16
34
0.47
50
Kronoberg
11
28
0.39
39
Kalmar
12
13
0.92
25
Gotland
1
34
0.03
35
Blekinge
9
2
4.50
11
Kristianstad
25
39
0.64
64
Malmöhus
7
70
0.10
77
Halland
9
14
0.64
23
Göteborg och Bohus 22
11
2.00
33
Älvsborg
15
60
0.25
75
Skaraborg
2
43
0.05
45
Värmland
33
19
1.74
52
Örebro
13
14
0.93
27
Västmanland
6
22
0.27
28
Kopparberg
5
1
5.00
6
Gävleborg
7
0
--7
Västernorrland
26
6
4.33
32
Jämtland
10
11
0.91
21
Västerbotten
0
0
--0
Norrbotten
0
0
--0
Summa/Medel
264
508
0.52
772
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950 och kommunala handlingar 19461950.
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Bilaga 3:8 Länsstyrelsernas slutliga förslag till ny indelning
1947-1948
Län
Landskom. Köpingar Städer Summa
Stockholms stad
0
0
1
1
Stockholms län
42
5
11
58
Uppsala
22
1
2
25
Södermanland
33
0
7
40
Östergötland
36
4
7
47
Jönköping
42
3
10
55
Kronoberg
39
6
2
47
Kalmar
43
2
6
51
Gotland
11
1
1
13
Blekinge
24
1
4
29
Kristianstad
46
9
4
59
Malmöhus
55
6
8
69
Halland
33
1
5
39
Göteborg och Bohus 33
0
7
40
Älvsborg
50
5
6
61
Skaraborg
55
4
7
66
Värmland
43
5
4
52
Örebro
22
4
6
32
Västmanland
22
2
5
29
Kopparberg
40
3
6
49
Gävleborg
36
2
5
43
Västernorrland
32
3
5
40
Jämtland
32
2
1
35
Västerbotten
27
3
3
33
Norrbotten
24
1
5
30
Summa
842
73
128
1043
Källa: Länsstyrelsernas slutliga förslag 1947-1948 och kammarkollegiets yttranden 1948-1950.
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Bilaga 3:9 Länsvis fördelning av antalet förslag till ny indelning som
kammarkollegiet och inrikesdepartementet remitterade till kommunerna 1948-1950
Län
Kammarkollegiet Inrikesdepartemnetet
Stockholms stad
0
0
Stockholms län
18
0 1)
Uppsala
5
12 1)
Södermanland
13
6
Östergötland
14
2
Jönköping
17
9
Kronoberg
22
0
Kalmar
22
2
Gotland
7
0
Blekinge
10
0
Kristianstad
15
2
Malmöhus
22
10
Halland
20
0
Göteborg och Bohus 9
0
Älvsborg
10
16
Skaraborg
38
18
Värmland
11
13
Örebro
10
10
Västmanland
4
0
Kopparberg
8
0
Gävleborg
3
0
Västernorrland
8
1
Jämtland
9
0
Västerbotten
4
0
Norrbotten
0
0
Summa
299
101
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950 och inrikesdepartementets handlingar 1949-1950.
1) Fem av alternativen i Uppsala län berörde även Stockholms län.
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Bilaga 3:10 Länsvis fördelning av antalet och andelen kommuner
som avstyrkte respektive tillstyrkte kammarkollegiets nya förslag
1948-1949
Län
Avstyrkte Procent Tillstyrkte Procent
Summa
Stockholms stad
0
0
0
0
0
Stockholms län
28
70
12
30
40
Uppsala
20
67
10
33
30
Södermanland
25
68
12
32
37
Östergötland
14
61
9
39
23
Jönköping
28
53
25
47
53
Kronoberg
25
81
6
19
31
Kalmar
51
82
11
18
62
Gotland
46
72
18
28
64
Blekinge
14
93
1
7
15
Kristianstad
22
59
15
41
37
Malmöhus
74
72
29
28
103
Halland
23
61
15
39
38
Göteborg o Bohus 16
70
7
30
23
Älvsborg
18
67
9
33
27
Skaraborg
36
51
35
49
71
Värmland
16
89
2
11
18
Örebro
15
88
2
12
17
Västmanland
3
43
4
57
7
Kopparberg
13
87
2
13
15
Gävleborg
5
83
1
17
6
Västernorrland
9
45
11
55
20
Jämtland
17
68
8
32
25
Västerbotten
3
60
2
40
5
Norrbotten
0
0
0
0
0
Summa/Medel
521
68
246
32
767
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950 och kommunala handlingar 19481949.
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Bilaga 3:11 Kammarkollegiets förslag till ny indelning 1948-1950
Län
Landskom. Köpingar
Stockholms stad
0
0
Stockholms län
34
5
Uppsala
22
1
Södermanland
30
1
Östergötland
34
4
Jönköping
43
4
Kronoberg
36
5
Kalmar
39
3
Gotland
11
1
Blekinge
24
1
Kristianstad
45
9
Malmöhus
53
7
Halland
30
1
Göteborg o Bohus 34
0
Älvsborg
55
4
Skaraborg
50
4
Värmland
40
9
Örebro
23
4
Västmanland
21
2
Kopparberg
39
3
Gävleborg
33
2
Västernorrland
35
3
Jämtland
32
2
Västerbotten
27
3
Norrbotten
24
1
Summa
814
79
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950.
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Städer
1
12
2
9
7
9
2
6
1
4
4
9
5
7
6
7
5
6
5
6
5
5
1
3
5
132

Summa
1
51
25
40
45
56
43
48
13
29
58
69
36
41
65
61
54
33
28
48
40
43
35
33
30
1025

Bilaga 3:12 Länsvis fördelning av kommunernas yttranden över de
förslag som inrikesdepartementet remitterade till kommunerna
1949-1950
Län
Avstyrkte Procent Tillstyrkte Procent
Summa
Stockholms stad
0
0
0
0
0
Stockholms län
1
50
1
50
2
Uppsala
1
20
4
80
5
Södermanland
13
72
5
28
18
Östergötland
3
23
10
77
13
Jönköping
1
6
16
94
17
Kronoberg
0
0
0
0
0
Kalmar
6
43
8
57
14
Gotland
0
0
0
0
0
Blekinge
0
0
0
0
0
Kristianstad
1
17
5
83
6
Malmöhus
1
9
10
91
11
Halland
0
0
0
0
0
Göteborg o Bohus 0
0
0
0
0
Älvsborg
17
31
38
69
55
Skaraborg
36
48
39
52
75
Värmland
3
25
9
75
12
Örebro
6
32
13
68
19
Västmanland
0
0
0
0
0
Kopparberg
0
0
0
0
0
Gävleborg
0
0
0
0
0
Västernorrland
2
100
0
0
2
Jämtland
0
0
0
0
0
Västerbotten
0
0
0
0
0
Norrbotten
0
0
0
0
0
Summa/Medel
91
37
158
63
249
Källa: Länsstyrelsernas handlingar 1949-1950 och kommunala handlingar 19491950.
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Bilaga 3:13 Länsvis fördelning av den kommunala indelningen enligt
besluten av Kungl. Maj:t 1949-1950
Län
Landskom. Köpingar Städer Summa
Stockholms stad
0
0
1
1
Stockholms län
38
5
12
55
Uppsala
22
1
2
25
Södermanland
29
1
9
39
Östergötland
36
4
7
47
Jönköping
40
4
9
53
Kronoberg
36
6
2
44
Kalmar
41
3
6
50
Gotland
12
1
1
14
Blekinge
20
1
4
25
Kristianstad
45
9
4
58
Malmöhus
56
7
9
72
Halland
33
1
5
39
Göteborg o Bohus 37
0
7
44
Älvsborg
55
6
6
67
Skaraborg
45
4
7
56
Värmland
39
8
5
52
Örebro
22
5
6
33
Västmanland
21
2
5
28
Kopparberg
41
3
6
50
Gävleborg
35
2
5
42
Västernorrland
36
3
5
44
Jämtland
32
2
1
35
Västerbotten
27
3
3
33
Norrbotten
24
1
5
30
Summa
822
82
132
1036
Källa: SFS 1949:54, SFS 1949:58, SFS 1949:129, SFS 1949:216, SFS 1949:263,
SFS 1949:310, SFS 1949:369, SFS 1949: 370, SFS 1949:500, SFS 1949:513,
SFS 1949:588, SFS 1949:589, SFS 1949:607, SFS 1949:652, SFS 1950:19, SFS
1950:58, SFS 1950:59, SFS 1950:91, SFS 1950:92, SFS 1950:93, SFS 1950:94,
SFS 1950:95, SFS 1950:100 SFS 1950:101, SFS 1950:102, SFS 1950:103, SFS
1950:109 och SFS 1950:461.
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Bilaga 3:14 Karta med den länsvisa fördelningen av andelen tvångssammanläggningar
Län:
1. Stockholms stad
2 Stockholms län
3. Uppsala
4. Södermanland
5. Östergötland
6. Jönköping
7. Kronoberg
8. Kalmar
9. Gotland
10. Blekinge
11. Kristianstad
12. Malmöhus
13. Halland
14. Göteborgs o Bohus
15. Älvsborg
16. Skaraborg
17. Värmland
18. Örebro
19. Västmanland
20. Kopparberg
21. Gävleborg
22. Västernorrland
23. Jämtland
24. Västerbotten
25. Norrbotten
Andelen tvångssammanläggn:
Under riksmedel
Över riksmedel

Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar
1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner
1951 s 212-225 samt Lilla Uppslagsboken, band 9, 1971 s 524 (Kartförlaga).
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Bilaga 3:15 Näringsstrukturens fördelning på olika typer av tvångssammanläggningar
Kategori

Egen
Procent Annan
Procent
Summa
kommun
sammansättn.
A
46
15
256
85
302
B
111
32
237
68
348
C
62
56
49
44
111
D
23
68
11
32
34
Summa
242
30
553
70
795
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar
1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner
1949 och 1951.

Bilaga 3:16 Statistisk undersökning av faktorer som påverkade om
storkommuner lades samman på frivillig väg eller med inslag av
tvång
Variabel
Koefficient Standardfel
Antal kommuner
0.112**)
0.0395
Variationsvidd skatt - 0.009
0.0431
Yta
0.003
0.0021
Skogslän
0.042
0.2392
Övriga län
0.024
0.1449
Politisk majoritet
0.054
0.1160
Pastorat
- 0.508**)
0.1342
Härad
0.491
0.3880
Kommunalförbund
- 0.137
0.1670
Konstant
0.076
0.2035
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar
1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Kommunala valen år 1946, Årsbok för Sveriges kommuner 1949 och 1951.
**) Signifikant på enprocentsnivån.
Använd metod: Probitskattning.
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Bilaga 3:17 Statistisk undersökning av faktorer som påverkade att
kommuner lades samman med tvång och då krävde bibehållen självständighet
Variabel
Koefficient Standardfel
Invånarantal
0.002 *)
0.0010
Invånarantal, kvadrat - 1.25e-08
7.44e-09
Yta
0.001*)
0.0005
Skogslän
1.058**)
0.2982
Övriga län
0.349
0.2089
Hög andel jordbr.b
- 1.199**)
0.2593
Lägre andel jordbr.b - 0.222
0.1953
Kommunalförbund
0.996**)
0.1568
Konstant
- 2.405**)
0.2761
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar
1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner
1949 och 1951.
*) Signifikant på femprocentsnivån.
**) Signifikant på enprocentsnivån.
Använd metod: Multinominal logistisk regression.
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Bilaga 3:18 Statistisk undersökning av faktorer som påverkade att
kommuner lades samman med tvång och då krävde annan kommunkombination
Variabel
Koefficient Standardfel
Invånarantal
0.001
0.0006
Invånarantal, kvadrat - 1.25e-09
8.60e-10
Yta
- 0.008
0.0081
Skogslän
0.075
0.2807
Övriga län
0.234
0.1371
Hög andel jordbr.b
0.433*)
0.1864
Lägre andel jordbr.b
0.473**)
0.1772
Kommunalförbund
- 0.189
0.1333
Konstant
- 1.209**)
0.2080
Källa: Kammarkollegiets yttranden 1948-1950, inrikesdepartementets handlingar
1949-1950, kommunala handlingar 1946-1950, Årsbok för Sveriges kommuner
1949 och 1951.
*) Signifikant på femprocentsnivån.
**) Signifikant på enprocentsnivån.
Använd metod: Multinominal logistisk regression.
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Bilaga 3:19 Länsvis fördelning av Sveriges primärkommuner
1952 samt minskningen av antalet landskommuner uttryckt i
procent
Län
Landskom. Köpingar Städer Summa
Stockholms s
0
0
1
1
Stockholms l
38
5
12
55
Uppsala
22
1
2
25
Södermanland 29
1
9
39
Östergötland
36
4
7
47
Jönköping
39
6
9
54
Kronoberg
34
8
2
44
Kalmar
41
3
6
50
Gotland
12
1
1
14
Blekinge
20
1
4
25
Kristianstad
45
9
4
58
Malmöhus
54
9
9
72
Halland
33
1
5
39
Göteborg o Bo 37
0
7
44
Älvsborg
55
6
6
67
Skaraborg
45
4
7
56
Värmland
39
7
6
52
Örebro
22
5
6
33
Västmanland
20
3
5
28
Kopparberg
41
3
6
50
Gävleborg
35
2
5
42
Västernorrland 36
3
5
44
Jämtland
32
2
1
35
Västerbotten
27
3
3
33
Norrbotten
24
1
5
30
Summa/Medel 816
88
133
1037
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1951 och 1952.
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Minsk. lk.
0
62
73
65
74
67
58
59
87
44
67
76
62
55
74
82
51
58
67
13
26
39
46
0
0
64

Bilaga 3:20 Sammanläggningarnas omfattning i fråga om landskommunerna
Antal ingående tidigare kommuner Antal storkommuner
1
304
2
172
3
142
4
79
5
44
6
37
7
12
8
7
9
5
10
5
11
2
12
1
13
2
14
0
15
0
16
2
17
0
18
2
Summa
816
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 212-225.

Procent
37
21
17
10
5
5
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
99

Tabellen stämmer inte helt överens med den redovisning som görs i Folkräkningen 1950 del 1 s 6*ff. Anledningen till detta är att i Folkräkningen anges bara
odelade förutvarande landskommuner.
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Bilaga 3:21 Länsvis fördelning av sammanläggningarnas omfattning
i fråga om landskommunerna
Län

Antal ingående landskommuner
1
2-3
4-9
10-18
Stockholms stad
0
0
0
0
Stockholms län
14
12
12
0
Uppsala
6
6
9
1
Södermanland
6
15
8
0
Östergötland
5
14
17
0
Jönköping
8
19
12
0
Kronoberg
14
15
5
0
Kalmar
14
19
8
0
Gotland
0
1
9
2
Blekinge
10
9
1
0
Kristianstad
9
26
10
0
Malmöhus
4
21
27
2
Halland
7
20
6
0
Göteborg och Bohus
14
18
5
0
Älvsborg
13
22
16
4
Skaraborg
3
15
22
5
Värmland
16
19
4
0
Örebro
8
10
4
0
Västmanland
5
9
6
0
Kopparberg
36
5
0
0
Gävleborg
25
10
0
0
Västernorrland
22
12
2
0
Jämtland
14
17
1
0
Västerbotten
27
0
0
0
Norrbotten
24
0
0
0
Summa
304
314
184
14
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 212-225.
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Totalt
0
38
22
29
36
39
34
41
12
20
45
54
33
37
55
45
39
22
20
41
35
36
32
27
24
816

Bilaga 3:22 Antalet ingående tidigare landskommuner i storkommuner med mindre än 2000 invånare
Antal tidigare landskommuner Antal stor-/landskommuner
1
52
2
6
3
8
4
1
5
1
6
1
Summa
69
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1951 och 1952.

Procent
76
9
12
1
1
1
100

Bilaga 3:23 Länsvis fördelning av sammanslagna storkommuner
(städer, köpingar och landskommuner) som sammanföll med indelningen i pastorat och härad
Län
Pastorat Procent Härad Procent
Stockholms stad
0
0
0
0
Stockholms län
4
15
0
0
Uppsala
1
6
1
6
Södermanland
6
23
0
0
Östergötland
2
6
2
6
Jönköping
6
16
0
0
Kronoberg
7
29
0
0
Kalmar
7
25
0
0
Gotland
1
8
0
0
Blekinge
6
50
0
0
Kristianstad
11
26
0
0
Malmöhus
7
12
0
0
Halland
10
37
0
0
Göteborg o Bohus 15
60
6
26
Älvsborg
14
31
2
5
Skaraborg
12
25
0
0
Värmland
7
27
1
4
Örebro
4
25
2
14
Västmanland
1
6
2
13
Kopparberg
1
17
0
0
Gävleborg
5
45
0
0
Västernorrland
2
13
0
0
Jämtland
9
50
0
0
Västerbotten
0
0
0
0
Norrbotten
0
0
0
0
Summa
138
24
16
3
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1951 och 1952 samt Sveriges Statskalender 1951.
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Bilaga 3:24 Länsvis fördelning av namn på storkommunerna
(sammanslagna landskommuner)
Län

Typ av kommunnamn
Delkommun Härad
Ort
Stockholms stad
0
0
0
Stockholms län
16
3
3
Uppsala
6
8
2
Södermanland
10
5
5
Östergötland
8
12
6
Jönköping
22
2
6
Kronoberg
16
1
3
Kalmar
17
4
5
Gotland
7
0
5
Blekinge
8
0
2
Kristianstad
24
1
9
Malmöhus
27
8
13
Halland
18
1
4
Göteborg och Bohus
11
7
5
Älvsborg
23
8
6
Skaraborg
23
6
9
Värmland
17
0
0
Örebro
10
0
1
Västmanland
14
0
1
Kopparberg
5
0
0
Gävleborg
10
0
0
Västernorrland
12
0
1
Jämtland
15
0
1
Västerbotten
0
0
0
Norrbotten
0
0
0
Summa
319
66
87
Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1951 och 1952.

Övriga
0
2
0
3
5
1
0
1
0
0
2
2
3
0
5
4
6
3
0
0
0
1
2
0
0
40

Totalt
0
24
16
23
31
31
20
27
12
10
36
50
26
23
42
42
23
14
15
5
10
14
18
0
0
512

I gruppen övriga namn ingår följande typer: Dubbel-/Avkortat namn, Sjöar/
Vattendrag, Öar/Halvöar, Berg/Höjder, Dalgångar samt Övriga.
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Bilaga 4. Karta med kommunal indelning i Kronobergs län 1952

Källa: Den nya kommunindelningen i text, statistik och kartor 1950 s. 39.
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