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ABSTRACT

In 1959, just seven years after Sweden had implemented a reform of the division 
of the municipalities, the Social Democratic government considered that there 
could be need for a second reform, and consequently a commission was 
launched. In the first part of 1961 a proposal for a reform was delivered. The 
country would be divided into municipal blocks, which should normally have at 
least inhabitants 1975. The blocks should be built up though the chief town prin
ciple, and should be economically and geographical continuous areas, which had 
a close relationship with the chief town principle. A parliamentary majority, con
sidered of Social Democrats, Communists and Liberals, stood behind a policy 
decision, taken in early 1962, to implement the reform in accordance with the 
commission’s proposals. Only the municipal blocks formation was compulsory. 
All municipal aggregation would be done on a voluntary basis by Local Authori
ties own initiative.

During 1963 and 1964 the Government stipulated that the country’s 1006 mu
nicipalities would form 282 municipal blocks. In 1965, 1967 and 1969 the num
ber of municipalities was reduced from 1006 to 848. The Social Democratic 
government considered that number insufficient. So the party, immediately after 
the victory in the 1968 election, went in for using a coercive law in order to 
complete the reform at the latest 1974. Parliamentary decision on compulsory 
legislation was adopted in 1969 with a conflict following the block boundary. 
The Social Democrats and the Left Communists wanted coercive legislation, 
while the three non-Socialist parties were against removing voluntariness. The 
Socialist reversal was a breach of faith in relation to the parliamentary decision 
1962. The change in position was hardly in favor of the party in the elections in 
1970 and 1973.

The reform was completed by aggregations in 1971 and 1974, where the larg
est aggregation time was 1971. Then the number of municipalities decreased 
from 848 to 464. By 1974 there were only 278 left. 49 municipalities were 
pooled coercively. Most of them had Conservative majority. There was a divid
ing line between the Social Democrats and the non-Socialists at the municipal 
aggregation decisions, where the non-Socialist parties to a much greater extent 
took a stand against aggregation. The main reason for the opposition was a fear 
of a loss of municipal services as a result of the centralization to the central 
town. Municipal democratic motives were raised, however, more sparingly. The 
same was true of reasons related to the concept of local identity.

The Swedish municipality block reform was more ambitions than in the other 
Nordic countries. An important reason for the scale of aggregating was that the 
Social Democratic government showed great energy to implement the reform 
fully, despite of a lot of local protests. Another reason may have been that the 
public expansion was greatest in Sweden. On the other hand lower government 
spending, another task allocation in the public sector, lower degree of urbaniza
tion and less influence for Socialist parties and credible explanations for sparse 
or non-existent municipal aggregations.

Keywords: Municipal blocks, aggregations, coercive law, public expansion.



Madesjö kommunalhus, invigt 1953, året efter storkommunreformens genomförande. Hu
set kom dock bara att användas fullt ut under 15 års tid, då kommunen upphörde vid ut
gången av 1968 genom sammanläggningen av Nybro kommunblock. Husets vänstra del 
innehöll kommunalfullmäktiges sessionssal.
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FORORD

Som avslutning på min år 2003 framlagda doktorsavhandling, Från sockenkom
mun till storkommun. En analys av storkommunreformens genomförande 1939— 
1952 i en nationell och lokal kontext, uttalade jag ett intresse för alt i framtiden 
kunna göra en studie även av den andra kommunala indelningsreformen, be
nämnd kommunblocksreformen. Det har härmed förverkligats.

Arbetet med föreliggande monografi påbörjades under våren 2010 med in
samlingen av källmaterialet från Riksarkivet. Med hjälp av min pålitliga digital
kamera har ett synnerligen omfattande otryckt källmaterial samlats in vid ett an
tal Stockholmsresor fram till sommaren 2012. Under framförallt första halvåret 
2012 har jag per telefon kontaktat drygt 200 av landets kommunarkiv för att fa 
fram kompletterande kommunalt källmaterial. Det är därför på sin plats att fram
föra min stora tacksamhet mot dessa kommunarkiv för den fina och ofta snabba 
service som jag har haft så stor nytta av. Även Riksarkivet, både i Marieberg 
(Stockholm) och Arninge (Täby), förtjänar ett stort tack från min sida för på det 
sätt som personalen har handlagt mina tämligen omfattande malerialbeslällningar 
och att fototillstånd undantaglöst har beviljats.

Skrivarbetet har pågått sedan våren 2011 och under 2012 har jag ägnat nästan 
all min forskningstid åt föreliggande studie. Jag var medveten om att det skulle 
bli ett omfattande arbete, men trots stor egen erfarenhet av kommunhistorisk 
forskning, hade jag definitivt underskattat omfattningen av forskningen. Jag vill i 
delta sammanhang framföra ett stort och uppriktigt tack till min arbetsgivare, 
Linnéuniversitet, för den i mitt tycke generösa tilldelningen av forskningstid som 
jag i egenskap av docent fick under år 2012. Min undervisningsbörda blev där
med högst hanterbar. Nämnda universitet har även lämnat drygt 13 000 kronor i 
tryckningsbidrag, vilket jag naturligtvis är mycket tacksam för. Del har dels skett 
genom ett generellt stöd från fakulteten, dels genom ett specifikt beslut av In
stitutionen för kulturvetenskaper genom dåvarande prefekten Niklas Amrnert. 
Vidare vill jag framföra ett varmt tack till Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), särskilt BoPer Larsson, för tryckningsbidraget på 10 000 kronor.

Delar av manuset har granskats av fem historiker, professorerna Lars Nilsson 
och Peter Aronsson, docent Roddy Nilsson, FD Marie Eriksson och doktorand 
Börje Björkman. Lars Nilsson har för sjätte gången fungerat som utgivare för en 
bok som jag skrivit och han har än en gång gjort en gedigen insats. Inom statsve
tenskapen har docent Staffan Andersson och FD Johanna Jormfeldt läst delar av 
manuset. Personalen på Linnéuniversiletets universitetsbibliotek i Växjö, fram
förallt bibliotekarie Mattias Rieloff, har förtjänstfullt svarat för den mycket om
fattande inlåningen av dagstidningar på mikrofilm. Slutligen har min far, Per- 
Olof Wångmar, korrekturläst manuset. Samtliga dessa personer skall ha ett stort 
tack för sitt viktiga bistånd.

Nybro och Växjö i september 2013

Erik Wångmar



Nybro kommuns förvaltningshus (kommunhus), invigt 1982, 13 år efter kommun- 
blocksreformens lokala genomförande. Denna bild finns även i något reducerad 
storlek på bokens omslag.

Foto: Erik Wångmar, 2013.



1. INLEDNING

Dorotea flaggar på halv stång

Dorotea och Fredrika kommuner går ihop med Åsele. Bjurholm och Vän
näs bildar block. Burträsk och Lövånger förs till Skellefteå. De besluten 
fattade regeringen i fredagens konselj. I Dorotea blev reaktionen ögon
blicklig — den sedan länge aviserade hungerstrejken sattes i gång. TV:s 
uppgifter om hundratals strejkande var betydligt överdriven. Men elva 
tappra fanns på plats.'

På detta sätt skildrade lokaltidningen Västerbottens-Kuriren (frisinnad/liberal) de 
starka reaktionerna i Dorotea efter det att den socialdemokratiska regeringen i 
mars I973 tagit beslut om att Dorotea kommun skulle läggas samman med Åsele 
och Fredrika kommuner, med Åsele som huvudsaklig centralort. Det skedde ge
nom en tvångsmässig sammanläggning, då Dorotea kommunfullmäktige hade 
krävt uppskov med sammanläggningen till år 1977. Händelserna i Dorotea var 
tveklöst en av de mest spektakulära och uppmärksammade händelserna under 
hela kommunbocksreformen. Ganska snart efter att sammanläggningen ägt rum 
inleddes aktiviteter för att få till stånd en kommundelning och dessa ansträng
ningar var framgångsrika. Folkpartiregeringen beslöt i februari 1979 att Dorotea 
från den 1 januari 1980 åter skulle få bilda en egen kommun, varvid Åsele kom
mun uppdelades i Åsele och Dorotea kommuner.* 2 *

De beslut om kommunsammanläggningar som fattades av regeringen under 
våren 1973 var de avslutande sammanläggningsbeslulen inom ramen för den 
andra stora kommunala indelningsreformen i Sverige, vanligen benämnd kom- 
munblocksreformen. Reformen hade initierats av den socialdemokratiska rege
ringen redan 1959, då det tillsattes en statlig utredning för en översyn av landets 
kommunala indelning.2 Detta skedde bara sju år efter det att landets första stora 
kommunala sammanläggningsreform genomförts vid årsskiftet 1951/1952, då 
antalet kommuner reducerades från 2498 till 1037.4 Beslutet om den andra indel
ningsreformen togs av riksdagen 1962, även om Centerpartiet och Högern mot
satte sig beslutet. Riksdagsbeslutet innebar att landet skulle delas in i kommun
block, som baserades på dels centralortsprincipen, dels näringsgeografiska prin

' Västerbottens-Kuriren 1973-03-17 s 6.
2 Eriksson och Stcnchall 1974 s 19 32 och SOU 1993:90 s 410.
’ SOU 1961:9 s 3.
4 Wallin 1966 s 15ff och Wångmar 2003 s lf.



ciper. Riktpunkten var att kommunblock skulle ha minst 8000 invånare år 1975, 
men folkmängden sågs åtminstone i viss mån som sekundär i relation till kravet 
på förekomsten av centralort och näringsgeografisk samhörighet. På grundval av 
beslutet 1962 skedde en indelning i kommunblock, där regeringen efter förslag 
från länsstyrelserna under 1963-1964 beslöt om en indelning i totalt 282 kom- 
munblock. Sammanläggningarna skulle ske på helt frivillig väg, varför det inte 
upprättades någon tidsplan för när reformen senast skulle vara slutförd.

Frågan om indelningen i kommunblock var i vissa fall konfliktfylld i betydel
sen att det fanns divergerande åsikter mellan stat (länsstyrelserna och regeringen) 
och kommun, vilket citatet nedan är ett bra exempel på:

Frostvikens kommun ställer sig alltså avvisande till länsstyrelsens förslag 
om bildande av ett Strömsundsblock av följande skäl. Frostviken utgör en 
primär samhäl Isenhet med särpräglade problem och frågeställningar. 
Kommunen har i Gäddede en välbelägen och väl utvecklad centralort. På 
grund av avstånden och de geografiska förhållandena föreligger så svag 
samhörighet och så ringa intressegemenskap med Ströms kommun att 
skäl icke föreligger vare sig för sammanläggning eller samarbete i kom- 
munblocksform. Kommunblocket skulle siffermässigt uppvisa ett till
fredsställande befolkningsunderlag men kan inte bedömas i praktiken 
medföra ökade möjligheter till förbättrad samhällsservice för Frostvikens 
invånare. Kommunens befolkningsunderlag underskrider betydligt det 
önskvärda minimitalet, men Frostviken utgör ett typexempel på en kom
mun där undanlag måste göras från folkmängdsregeln.5 6

Kommunalfullmäktige motsatte sig sålunda förslaget från Länsstyrelsen i Jämt
lands län om att Frostvikens och Ströms landskommuner tillsammans skulle 
bilda ett kommunblock, med Strömsund i Ströms kommun som centralort. Av
ståndet mellan Gäddede, som var huvudort i Frostvikens kommun, och Ström
sund var hela 14 mil. Skälet till kommunblocksbildningen var framförallt att 
Frostvikens kommun endast hade 2500 invånare.7 Regeringen gick, trots protes
terna från Frostvikens kommun, på länsstyrelsens förslag och beslöt i december 
1963 att Ström och Frostviken skulle bilda kommunblock med Strömsund som 
centralort. Blockbildningen, som var obligatorisk och utan veto för kommunerna,

5 Wallin 1966 s 18-26.
6 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1963-12-19, Nr 86: Protokoll kom

munalfullmäktige i Frostvikens kommun 1963 03 15, § 17, bilaga 1, s 5. Yttrandet var upprättat av 
kommunalfullmäktiges ordförande, kommunalnämndens ordförande oeh kommunalkamreren. 
Kommunalnämndens ordförande var vid denna tidpunkt centerpartisten Per Olof Sundman (1922 
1992), som redan 1963 var en ganska välkänd författare, bl.a. genom boken, Jägarna, utgiven 
1957. Sundman 1957. Senare blev han riksdagsledamot för Centerpartiet (1969 1979) och ledamot 
av Svenska akademin. Först efter hans död 1992 blev det allmänt känt att han i sin ungdom varit 
aktiv i den nazistiska organisationen Nordisk ungdom. Svensson 1998. Nästan alla uppgifter om 
födelse- och dödsår på personer (aktörer) i studien är hämtade från Sveriges Dödbok 1901-2009 
som finns på DVD-skiva.

Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1963-12-19, Nr 86: Protokoll kom
munalfullmäktige i Frostvikens kommun 1963-03-15, § 17, bilaga 1, s I.



skulle ligga till grund for framtida frivilliga kommunsammanläggningar.* Senare 
utökades blocket med både Hammerdals och Fjällsjö kommuner. Blocket slogs 
samman till en kommun 1974.9

Regeln om enbart frivilliga kommunsammanläggningar bestod till 1969, då 
riksdagen beslöt att reformen måste vara slutförd senast vid årsskiftet 1973/1974 
och att det skulle kunna ske tvångssammanläggningar både 1971 och 1974. 
Bakom beslutet stod Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna, 
medan de tre borgerliga partierna var starkt emot.10 Beslutet i riksdagen hade fö
regåtts av en omfattande remissbehandling, där nästan hälften av landets kom
muner var emot att avskaffa frivilligprincipen.11 En av de kommuner som var 
anhängare av principen om att alla kommunsammanläggningar även i fortsätt
ningen måste ske på frivillig väg var, föga förvånande, Dorotea kommun, som 
anförde följande motiv till sin ståndpunkt:

Frivilligheten har under den tid kommunindelningsfrågan varit aktuell va
rit den bärande principen. Några motiv för att nu frångå denna princip har 
vi icke kunnat finna. Det utredningsarbete som f.n[.] pågår i anslutning 
till framtida samarbete mellan kommuner bör kunna slutföras i den takt 
och under de betingelser som kommunerna själva anser lämpligt. Önsk
värt vore att kommunerna delges ytterligare erfarenheter av verkningarna 
inom den kommunala sektorn där sammanläggning skett. Kommunernas 
tveksamhet bottnar ofta i frågeställningar kring vilka följder eventuella 
sammanläggningar kan fä med tanke på service, utglesning, kommunal 
demokrati, m.fl. sammanhängande frågor. Väsentligt är att klargöra alt ef
fekten av sammanläggningar i Västerbottens inland och [och] i t.ex. Blek
inge inte kan bli densamma. I de stora geografiska områden som bl.a. vi i 
Dorotea arbetar finns stora risker för att tillskapandet av ännu större för
valtningsenheter betyder stora sociala och ekonomiska olägenheter ytterst 
för den enskilde kommunmedlemmen. Strävandena efter jämlikhet måste 
innebära alt den typen av orättvisor i samhället elimineras. Med hänvis
ning till vad ovan anförts är kommunen för närvarande inte beredd alt bi
träda något av de framlagda alternativen. I stället vill kommunen föreslå 
att frågan om kommunsammanläggningar i Norrlands inland särskilt bör 
bli föremål för ingående prövning där bl.a. kommunernas egna syn
punkter på hittills vunna erfarenheter i samarbete mellan kommunerna in
hämtas.12

* Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1963-12-19, Nr 86: Kungl. brev till 
länsstyrelsen i Jämtlands län angående fastställande av plan för indelning av Jämtlands län i kom
muner, daterat 1963-12-19, s 2.

9 Ivarsson 1992 s 178. Frostvikens och Dorotea kommuner gränsade för övrigt till varandra.
10 Konstitutionsutskottets utlåtande 1969, Nr 24, s 12 17, Protokoll Första kammaren 1969, Nr 25, 

s 47f, och Protokoll Andra kammaren 1969, Nr 25, s 207f.
11 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, volym 1 

8.

12 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, volym 8: 
Protokoll kommunalfullmäktige i Dorotea kommun 1969-01-25, § 6.



Alla svenska kommuner var inte alls så kritiska mot de olika stegen i reformen 
som Dorotea och Frostvikens kommuner. I ganska många fall genomfördes näm
ligen processen under stort eller ganska stort samförstånd, även om det i grunden 
byggde på en statligt initierad och pådriven process. Detta kommer tydligt alt 
framgå av studien.

Forskningsuppgiften i föreliggande monografi är att följa hela processen, både 
nationellt och lokalt, från det att regeringen år 1959 tillsatte den statliga utred
ningen för översyn av den kommunala indelningen fram till reformens slutför
ande vid årsskiftet 1973/1974. Därutöver behandlas de korrigeringar av kom
munsammanläggningar som gjordes i fornt av kommundelningar 1980-2003. 
Det handlar sålunda om en totalundersökning av hela den rikspolitiska processen 
med principbesluten och sammanläggningsbesluten för varje enskild kommun 
som berördes av reformen. Detaljnivån är relativt hög, vilket bl.a. yttrar sig i att 
ambitionen har varit att gå igenom alla protokoll från kommunernas fullmäktige
församlingar som har behandlat de viktigaste stegen i reformprocessen. Vidare 
sker det en kontextuell inramning på framförallt två områden, dels den svenska 
samhällsutvecklingen, inklusive den politiska utvecklingen, under perioden 
1950-1975, dels en internationell utblick om kommunsammanläggningar i andra 
länder. Det senare sker främst inom ramen för genomgången av det internation
ella forskningsläget, för att återkopplas i det avslutande analysavsnittet.

Studien är en fortsättning på min doktorsavhandling, Från sockenkommun till 
storkommun. En analys av storkommunreformens genomförande 1939—1952 i en 
nationell och lokal kontext. Faktum är att jag precis i avslutningen av avhand
lingen uttryckte en önskan om att även få genomföra en studie av kommun- 
blocksreformen, bl.a. for att kunna göra en komparation mellan de båda refor
merna utöver vad jag gjort i avhandlingen.13 Den komparativa ansatsen är dock 
nedtonad, framförallt av utrymmesskäl.

Studien har även en tydlig samtidsrelevans. Numera förs det nämligen fram 
tankar om att ytterligare kommunsammanläggningar skulle vara önskvärda, ef
tersom Sverige, enligt vissa bedömare har alltför många kommuner med låg 
folkmängd.14 15 Under hösten 2012 lämnades det fyra riksdagsmotioner från leda
möter tillhörande Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet som föreslog 
att en tredje kommunal indelningsreform övervägs.16 Frågan finns därmed på den 
nationella politiska dagordningen, men riksdagsmotioner brukar normalt inte 
leda till särskilt påtagliga resultat. Motionerna avslogs också mycket riktigt av 
riksdagen i april 2013. Det skedde utan varken votering i kammaren eller reser
vationer i det beredande utskottet.16

15 Wångmar 2003 s 258.
14 Erlingsson, Wångmar och Ödalcn 2010 s 5. Artikelförfattarna tar däremot inte ställning for be

hovet av kommunsammanläggningar.
15 Molioner riksdagen 2012/13: K 295 av Katarina Brännström (m), K 345 av Berit Högman (s), 

Ann-Kristinc Johansson (s), Gunilla Svarttorp (s), Jonas Gunnarsson (s) och Lars Mcjcm Larsson 
(s), K 376 av Edward Ricdl och K 381 av Nina Larsson (fp).

16 Konstitutionsutskottets betänkande 2012/13.KU22 s 38 -44, Protokoll Riksdagen 2012/13, 2013- 
04-17, Nr 93, § 15, och Protokoll Riksdagen 2012/13, 2013-04-18, Nr 94, § II.



Syfte och frågor
På ett övergripande plan syftar arbetet till att analysera varför en andra kommu
nal sammanläggningsreform i Sverige initierades och hur den blev politiskt möj
lig att genomföra samt hur verkställandet skedde i ett samspel mellan staten och 
kommunerna. Syftet kan nedbrytas och formuleras i tre huvudpunkter:

• Att försöka klargöra vilka samhällsförändringar som spelade en roll för att 
kommunblocksreformen initierades och genomfördes och att även relatera 
detta till indelningsreformer i andra länder.

• Att förklara hur den politiska beslutsprocessen gestaltade sig pä riksnivå och 
då särskilt analysera vilka strategiska och taktiska politiska överväganden 
som bidrog till att det gick alt skapa en politisk majoritet för reformen.

• Att genom en totalundersökning åstadkomma en kartläggning och analys av 
reformens lokala genomförande i form av ett storskaligt samspel mellan stat 
och kommun. Vidare undersöks förekomsten av sammanläggningar och del
ningar av kommuner efter år 1974 i syfte att klargöra vad som hänt med 
kommunindelningen när staten inte längre varit pådrivande för att åstad
komma indelningsändringar.

Även om den tidigare forskningen i viss mån är omfattande, bl.a. till följd av det 
av Riksbanken finansierade första kommunalforskningsprojektet, finns det trots 
allt fiera viktiga delmoment i reformen som inte har utforskats särskilt ingående. 
Det gäller främst principbesluten i riksdagen17 och reformens lokala slutförande. 
Vidare finns det behov av alt göra en övergripande syntes av hela processen i 
samma studie, från initieringen 1959 till den slutliga implementeringen 1974 
(1977) och efterföljande korrigeringar (kommundelningar) av implementeringen 
1977-2003.

Den övergripande problem-/frågeställningen för studien är: Varför genomför
des kommunblocksreformen och hur skedde genomförandet? På grundval av syf
tet, den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna formuleras föl
jande underfrågeställningar på tre huvudteman:

17 Under arbetet med föreliggande monografi har jag dock tillsammans med Gissur Erlingsson och 
Jörgen Ödalcn publicerat en artikel som på ett mer detaljerat sätt tar upp den samlade riksdagsbe
handlingen av frågan under perioden 1962- 1973. Erlingsson, Wångmar och Ödalcn 2010. Därutö
ver har även statsvetaren Jörgen Hermansson behandlat ämnet mer kortfattat i en studie av svensk 
parlamentarism. Hermansson 1993 s 190-195.



1. Samhällsförändringar i Sverige och utlandet. Vilka strukturella sam
hällsförändringar bidrog till att reformen kom till stånd? Vilka likheter 
och skillnader fanns med andra länder i Europa i fråga om förekomsten 
av sammanläggningar, omfattningen av dessa och tidpunkten? Hade det 
genom en förändrad uppgiftsfördelning mellan stat och kommun varit 
möjligt att undvika reformen eller göra den mindre långtgående eller var 
den nödvändig för att uppnå en hög generell kommunal servicenivå? 
Vilken betydelse hade reformen för den stora kommunala expansionen? 
Hur såg reformens anhängare respektive kritiker på avvägningen mellan 
effektivitet och demokrati?

2. Partierna och den parlamentariska arenan. Varför utmärktes den poli
tiska beslutsprocessen i större utsträckning av konflikt vid kommun- 
blocksreformen än vid storkommunreformen och var del fråga om ideo
logiskt djupgående motsättningar? Hade den svenska rikspolitiska kul
turen genomgått en förändring? Hur uppfattade samtiden den socialde
mokratiska omsvängningen 1968/1969 om synen på behovet av att 
kunna göra tvångssammanläggningar? Bidrog det till partiets tillbaka
gång i valen 1970 och 1973?

3. Genomförandet på kommunal nivå. Hur implementerades reformen på 
kommunal nivå och varför skilde den sig från motsvarande förfarande 
vid storkommunreformen? Vilka möjligheter hade kommuner att fa ge
hör för invändningar mot förslag från statliga organ vid det lokala ge
nomförandet? Hade kommunernas politiska majoritetsläge betydelse för 
synen på reformen? Vilka var de mest frekventa motiven till motstånd 
mot sammanläggningar, en stark lokal identitet, att de befintliga kom
munerna fungerade som lagom stora demokratiska enheter eller rädsla 
för en centralisering av servicefunktioner? 1 vilken utsträckning före
kom konflikter inom kommunerna i synen på reformen och hade oenig
heten partipolitisk eller geografisk gmnd? Vilka skäl kan finnas till att 
inga ytterligare sammanläggningar har skett efter år 1977?

Avgränsningar och disposition
Den tidsmässiga avgränsningen av studien kan delas in i tre delar. Huvudunder
sökningen omfattar precis som anges i titeln tidsperioden 1959 -1974, från att 
den första statliga utredningen tillsattes i september 1959 fram till att reformen 
slutfördes, med de sista kommunsammanläggningarna, vid årsskiftet 1973-1974. 
Därutöver ingår för det första en bakgrundsteckning som går tillbaka till år 1950. 
Avsikten är framförallt att ganska utförligt studera utvecklingen, främst övergri
pande samhällsförändringar och förekomsten av kommunsammanläggningar, 
mellan storkommunreformens genomförande år 1952 och beslutet 1959 om att 
börja utreda en andra kommunal indelningsreform. För det andra görs det en 
uppföljande studie av perioden 1974-2013 för att redovisa och analysera de 
kommunala indelningsändringar som har ägt rum efter det att kommunblocksre-



formen slutfördes. I två fall behandlas indelningsändringar som har aktualiserats, 
men som inte genomförts. Inklusive bakgrundsteckningen och den uppföljande 
studien är sålunda den undersökta perioden drygt 60 år lång, men huvudunder
sökningen omfattar alltså bara en 15 år lång tidsperiod.

Någon rumslig avgränsning existerar inte, utan hela landet ingår i studien, då 
det är fråga om en totalundersökning. En annan avgränsning gäller att studien i 
huvudsak begränsas till besluten i de offentliga organen på nationell och kom
munal nivå, med undanlag för behandlingen i partiernas riksdagsgrupper. Det be
tyder att politiska organisationer på kommunal nivå inte undersöks. Detta 
material är avsevärt mer svårtillgängligt än källmaterialet från stat och kommun 
och omfattas inte heller av offentlighetsprincipen. Viss lokal politisk opinions
bildning återges emellertid ändå genom de pressundersökningar, av både riks- 
press och lokalpress, som ingår i studien.

När det gäller studiens disposition börjar den med föreliggande inledning, där 
ämnet, syfte och frågor samt avgränsningar och disposition presenteras. Därefter 
finns ett kapitel som tar upp den tidigare forskning som har gjorts. Nästa kapitel 
innehåller undersökningens teoretiska utgångspunkter. Dessa hämtas framförallt 
från disciplinerna historia och statsvetenskap. Det fjärde kapitlet avser de meto
der som kommer till användning. Vid sidan av de allmänna resonemangen be
handlas det använda källmaterialet.

Det femte kapitlet har kontextkaraktär och behandlar övergripande samhälls
förändringar som befolkningsutveckling, näringsstrukturens förändring, den riks- 
politiska utvecklingen samt kommunala utvecklingstendenser, inklusive de in
delningsändringar som skedde under perioden mellan storkommunreformens ge
nomförande 1952 och starten på kommunblocksreformens sammanläggningar år 
1965.

Därefter följer bokens fem empiriska kapitel. Kapitel sex behandlar det första 
principbeslutet på nationell nivå, fattat av riksdagen i början av år 1962. Enligt 
detta beslut skulle alla kommunsammanläggningar inom ramen för reformen ske 
på helt frivillig väg. Det sjunde kapitlet behandlar principfrågor som behandlades 
på nationell nivå under perioden 1961 1969. Det viktigaste momentet gäller det 
andra stora principbeslutet år 1969, då möjligheten att göra tvångsmässiga sam
manläggningar infördes och man beslöt att hela reformen skulle vara slutförd år 
1974.

Även om framställningen i både kapitel sex och sju främst har den nationella 
nivån i fokus tar ändå landets kommuner en hel del plats i framställningen ge
nom att det vid två tillfällen, dels 1961, dels 1968/1969, gjordes storskaliga re
missbehandlingar där kommunerna fick avge yttranden innan riksdagen tog 
ställning till de två mest betydelsefulla principbesluten. Kapitel åtta tar upp den 
uppföljande riksdagsbehandlingen under perioden 1969-1973. Del gäller inte 
minst beslutet 1969 om att införa en enhetlig kommunbeteckning och när riksda
gen 1973 uppmanade regeringen att i större utsträckning beakta lokala opinioner 
vid sina sammanläggningsbeslut. Kapitel 9 och 10 handlar om reformens lokala 
genomförande. I kapitel 9 undersöks indelningen i kommunblock, medan kapitel 
10 studerar reformens implementering i form av kommunsammanläggningama 
åren 1965, 1967, 1969, 1971 och 1974.



Det elfte kapitlet behandlar kommunala indelningsändringar, till allra största 
delen kommunindelningar, under tidsperioden 1974—2013. Det handlar om en 
uppföljning/epilog av vad som hände efter att kommunblocksreformen slutförts 
år 1974, när staten inte längre bedrev någon process syftande i en viss riktning, 
utan att det var fråga om lokala initiativ. Kapitel 12 utgörs av analys och diskuss
ion. Här är avsikten att det skall ske en integration av teoretiska utgångspunkter, 
den ganska omfattande tidigare forskningen samt av de empiriska resultaten. In
delningen i underrubriker har framförallt skett på basis av de olika teoretiska ut
gångspunkterna. Som avslutande kapitel (13) finns en kort övergripande sam
manfattning av studiens viktigaste resultat.



2. TIDIGARE FORSKNING

Forskningsläget indelas i två avsnitt. Det första behandlar förändringar av kom
munindelningen ur ett internationellt perspektiv, med en viss betoning på de nor
diska länderna. Framställningen kan ses som en kombination av redovisning av 
ett forskningsläge och en empirisk genomgång av hur andra länder har förändrat 
den kommunala indelningen. Det betyder att även svenska forskare som har 
skrivit om internationella förhållanden, framförallt Anders Lidström, också finns 
med i avsnittet. Samma sak gäller delvis för den isländske statsvetaren Grélar 
Thor Eylhörsson, som har skrivit sin avhandling på svenska.

I det andra avsnittet redovisas forskningen om kommunblocksreformen. Fin 
betydande del av denna forskning har skett i de tvä kommunalforskningspro
jekten, i synnerhet det första som påbörjades i mitten av 1960-talet och avsluta
des under första halvan av 1970-talet. Det andra projektet, som pågick från slutet 
av 1970-talet till början av 1980-talet, fokuserade på kommunblocksreformens 
effekter och är därför mindre intressant utifrån mitt syfte.IK Med tanke på att den 
vetenskapliga forskningen är relativt omfattande har jag valt att inte gå in när
mare på uppsatser på grundutbildningsnivå, utan bara redovisa dem högst över
siktligt, men ändå återgivna i mina fotnoter. Delta med undantag för en av mina 
egna uppsatser som har en generell inriktning. De övriga har nästan genomgå
ende karaktär av större eller mindre fallstudier. Dessa uppsatser har i många fall 
varit grunden för de licentiat- och doktorsavhandlingar som behandlas nedan.

Däremot ingår inte någon tidigare forskning om storkommunrefonnen, utan 
här hänvisar jag bara till min doktorsavhandling.18 19

Internationell forskning om 
kommunsammanläggningar
Den ovan nämnde isländske statsvetaren Grétar Thor Eythörsson har framhållit 
att det vid sidan av välfärdssamhällets expansion fanns ett antal mer övergri
pande förändringar av samhällsstrukturen som är viktiga för att förslå bakomlig
gande faktorer till sammanläggningar av kommuner i en rad olika länder. Ut
gångspunkten är den industriella revolutionen som följdes av en stor urbanise- 
ringsprocess. På den europeiska kontinenten blev utvecklingen tydlig redan un
der slutet av 1800-talet, medan det i de nordiska länderna dröjde till i början av 
1900-talet. Urbaniseringen innebaren genomgripande förändring av bosältnings- 
strukturen. Människor lämnade jordbruksnäringen på landsbygden och övergick 
till industriell verksamhet, som i allmänhet var lokaliserad nära eller i tätorter. 
Eythörsson hänvisar till den brittiske statsvetaren Sharp som ser befolkningsök

18 Wcstcrståhl 1970 s 9-29 och Strömberg och Wcstcrståhl 1983a s 11-38.
19 Wångmar 2003.



ningen och de förbättrade kommunikationerna, främst genom bilismens utveckl
ing, som andra faktorer som haft en viss betydelse. Eythorsson kommer till slut
satsen att utvecklingen har kännetecknats av industrialisering, urbanisering och 
offentlig expansion. Det benämns modemiseringsförklaringar.20

Eythorsson gör även en kort genomgång av sammanläggningar av kommuner 
i de nordiska länderna. Reformerna skedde främst under 1960- och 1970-talen. 
De mest långtgående åtgärderna vidtogs i Sverige och Danmark, medan Finland 
och Norge intog en mjukare linje. Finlands blygsamma förändringar hängde 
samman med kommunalt motstånd och politiska motsättningar på nationell nivå. 
Island behöll den gamla indelningen ända fram till 1990-talet. Detta resulterade i 
att de isländska kommunerna hade mer begränsade ansvarsområden än exempel
vis de svenska.21 22 23

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.^

Den norske statsvetaren Harald Baldersheim och hans amerikanske/norske 
ämneskollega Lawrence Rose pekar på att det numera tycks finnas ett visst sam
band mellan kommunernas genomsnittliga invånarantal och den procentuella an
del av bruttonationalprodukten som kommunernas utgifter uppgår till. Samban
det är dock inte entydigt. Ett uttryck för detta är att kommunerna i Frankrike inte 
ligger riktigt lågt i fråga om kommunutgifternas andel av BNP, trots alt kommu
nernas genomsnittliga folkmängd är den lägsta i Västra Europa. De framhåller 
också att i länder med relativt hög medelfolkmängd i kommunerna har dessa 
större ansvarsområden än i länder med låg kommunal medelfolkmängd.2 ’

En annan mer kortfattad översikt över kommunsammanläggningar i Norden 
och övriga Europa görs i boken. Local Governance and National Power. A 
worldwide Comparison of Tradition and Change in Local Goverment, skriven av 
Samuel Humes. Flertalet av sammanläggningsreformerna i de europeiska länder
na genomfördes under I960- och 1970-talen. Humes pekar på att sammanlägg
ningarnas tidpunkt och omfattning i tidigare Västtyskland varierade mellan del
staterna, då reformen inte beslutades på förbundsnivå. Här finns sålunda ett in
tressant exempel på en möjlig principiell skillnad mellan forbundsstater och en- 
helsslater. Utöver Sveriges och Danmarks kommunsammanläggningar nämns 
särskilt indelningsreformerna i Belgien och Polen, där antalet kommuner reduce
rades med 78 respektive 75 procent i relation till vad som gällt runt I960.24

Inom disciplinen idé- och lärdomshistoria utgav Mats Andrén år 2007 boken 
Den europeiska utblicken och det lokala självstyrets värden. Studien sträcker sig 
från 1830-talet till nutid. Andrén framhåller de utländska influenser som påver
kade tillkomsten av 1862 års kommunalförordningar, där den lokala självstyrel
sen växte fram som en intressant och betydelsefull politisk idéströmning. Sveri-

20 Eythorsson 1998 s 24ff och Sharp 1988.
21 Eythorsson 1998 s 19f och 23f.
22 Brans 1992 s 429-449 och Kjellberg 1988 s 39-67.
23 Baldcrshcim och Rose 2010a s 1—20 och Baldcrshcim och Rose 2010c s 234—259.
24 Humes 1991 s 58ff, 107ffoch 194ff.



ges mer omfattande reformering av den lokala självstyrelsen år 1862 hade före
gåtts av ett flertal sådana reformer i europeiska länder, bl.a. i Danmark och 
Norge.25 Det lokala/kommunala kunde ses som bakgrund till den centraliserade 
statens behov av att uppnå legitimitet och effektivitet.26 27 28

Vid 1900-talels början uppvisade den svenska kommunerna stora variationer i 
till exempel folkmängd, areal och ekonomisk omslutning. Budgeten kunde vari
era mellan några tusen kronor och flera hundra tusen kronor. 1 städerna blev ut
gifterna för utbyggnaden av infrastrukturen i en hel del fall betydande. Detta 
kunde kopplas till den starka folkökningen som hade sin grund i industria
liseringen och urbaniseringen."7 I början av 1900-talet var det främst socialde
mokratiska politiker som arbetade för utökat kommunalt självstyre. Senare blev 
del socialdemokratiska partiet mer inriktat mot att kommunernas främsta uppgift 
var att verkställa statliga välfardsintentioner, varför den kommunala självstyrel
sen fick en helt annan innebörd. De kommunala indelningsreformerna ses som 
ett led i dessa tankegångar.26 Den övergripande statsvetenskapliga frågeställ
ningen om relationen mellan demokrati och effektivitet diskuteras också.29 
Andrén torgför en spridd europeisk uppfattning om att Sverige har den kanske 
starkaste kommunala självstyrelsen i Europa.30

Den svenska statsvetaren Anders Lidström behandlar det kommunsystem som 
inom statsvetenskapen benämns det nordeuropeiska. Systemet 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 stor del av verksamheten finansieras genom 
lokal inkomstskatt. Del kommunala beslutsfattandet sker främst i kollektiva for
mer.31 Alla de fem nordiska länderna är också enhetsstater, vilket har betydelse 
för relationen mellan stat och kommun.32

Att lägga så stora ansvarsområden på den kommunala nivån — som sker i de 
nordiska länderna med undanlag 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.

Norden
Nedan följer en sammanfattning av forskningsresultat om kommunsammanlägg
ningar i de fyra andra nordiska länderna.

25 Andrén 2007 s 12-61.
2,1 Andren 2007 s 65.
27 Andren 2007 s 67ff.
28 Andren 2007 s 88-112.
29 Andren 2007 s 113 131.
30 Andren 2007 s 133ff.
11 Lidström 2003.
32 Rose 1997 s 1.



Danmark hade 1951 1390 primärkommuner. Av dessa var 1300 landskommu
ner, med en genomsnittlig folkmängd på 1670 invånare.33 Under 1950-talet 
skedde inga nämnvärda förändringar av Danmarks kommunala indelning, varför 
antalet kommuner 1960 uppgick till 1388. Av de 1300 landskommunerna var det 
800 (62 procent) som hade under 1500 invånare. Endast 43 (tre procent) hade en 
folkmängd som översteg 5000 invånare. Det fanns ett antal landskommuner, 
framförallt i närområdet till Köpenhamn, som hade tämligen höga invånarantal. 
Av de landskommuner som inte var förortskommuner till de större städerna var 
det ingen som hade över 10 000 invånare.34 35

1 december 1958 tillsatte regeringen en kommunallagskommitté, som också 
kom att ägna sig åt förändringar av kommunindelningen. Redan 1956 hade inri
kesministern (s) framfört uppfattningen att inga kommuner skulle ha under 2000 
invånare och genomsnittet borde vara runt 5000 invånare.33 Kommitténs arbete 
slutfördes 1966. En grundtanke i förslaget var att primärkommunema och amten 
skulle få ta över uppgifter som staten dittills ansvarat för. Det skulle också bli en 
enhetlig lagstiftning för alla typer av primärkommuner. För alt genomföra för
slaget krävdes omfattande sammanläggningar av kommuner. De nya kommuner
na borde ha en folkmängd på minst 5000-6000 invånare.36 Reformen beslöts av 
folketinget 1967.37 Det förekom en del folkligt missnöje i samband med refor
mens lokala genomförande. Kritikerna ansåg att de nya större kommunerna 
skulle leda till en kraftig centralisering av de kommunala besluten. Den gamla 
invanda närdemokratin skulle dänned gå förlorad.3X

Flertalet sammanläggningar genomfördes den 1 april 1970. Köpenhamns stad 
och 21 förortskommuner hade lämnats utanför sammanläggningarna, varför det 
exklusive dessa handlade om 255 kommuner. Av de 255 kommunerna hade 158 
(62 procent) under 10 000 invånare. De två allra minsta kommunerna var ö- 
kommuner med strax under 3000 invånare. Flertalet sammanläggningar 1970 
skedde antingen på frivillig väg eller formellt frivilligt efter förhandlingar.36 39 Den 
1 april 1974 genomfördes ytterligare två sammanslagningar, vilket innebar att 
antalet kommuner minskade från 277 till 275. Mellan 1960 och 1974 minskade 
därmed antalet kommuner med 80 procent. Den genomsnittliga kommunen fick 
runt 19 000 invånare.40 Grönland och Färöarna ingick inte i dessa siffror.

År 2007 genomfördes en andra kommunal indelningsreform i Danmark, var
vid antalet kommuner reducerades från 269 till 98, alltså en minskning med 64 
procent. De fem kommunerna på ön Bornholm lades samman till en kommun re
dan år 2003, efter att ett samgående fått stöd vid en folkomröstning på ön. Ytter
ligare två sammanläggningar skedde före 2007 års genomgripande reform. Anta
let kommuner med under 10 000 invånare uppgår numera bara till fyra, varav tre

33 Strøm 1991a s 35 och Dcdcnroth-Schou, Dyrbyc och Thomsen 1991 s 138f.
34 Strøm 1991 a s 20f och Lidström 2003 s 36.
35 strøm 1991 a s 17, 37 och 43ff.
36 Koch 1966 s 158-164, Strøm 1991a s 43-71 och 290-303 och Furdal 1991 s 141-148.
37 Strøm 1991a s 307-325.
38 Strøm 1991a s 319ff och Furdal 1991 s 141-148.
39 Strøm 1991b s 521-532.
40 Strøm 1991b s 687-694, Lidström 2003 s 36 och Mouritzcn 2010 s 22f.



även har under 5000 invånare. De fyra minsta kommunerna är alla ö-kommuner. 
Målet med 2007 års reform var atl kommunerna i allmänhet borde ha minst 
30 000 invånare, men att ner till 20 000 invånare kunde accepteras. 1 de fall det 
var aktuellt att ha kommuner med ännu lägre folkmängd var de tvungna att ha ett 
väl utvecklat samarbete med större grannkommuner. Ett motiv till att genomföra 
reformen var att amten skulle avskaffas och ersättas av fem stora regioner, sam
tidigt som kommunerna log över en del av amtens ansvarsområden. Ett annat 
skäl var att de nya större kommunerna skulle kunna upprätthålla en bättre och ef
fektivare service till sina medborgare.41

Finland hade år 1950 547 primärkommuner. Av dessa var 484 landskommu
ner, medan 63 var städer eller köpingar. I genomsnitt uppgick landskommuner
nas folkmängd till cirka 5600 invånare. Den höga medelfolkmängden berodde 
delvis på en låg urbaniseringsgrad. De till folkmängden minsta landskommuner
na fanns främst i kustområdena.42

I början av 1960-talet tillsattes en utredning som skulle undersöka problemen 
med det stora antalet små kommuner. Den slutfördes år 1965 och kom till slut
satsen att den småskaliga kommunstrukturen medförde ett flertal problem. Del 
handlade bl.a. om svaga ekonomiska underlag, olämpliga administrativa organi
sationer och låg administrativ kompetens samt en maktkoncentration till ett fåtal 
starka politiker. Två argument som framfördes för kommunförstoringar var dels 
de större kommunernas behov av mark för att kunna expandera ytterligare, dels 
att småkommunema inte fullt ut kunde verkställa statens intentioner om den of
fentliga servicens utbyggnad. Enligt utredningen skulle mindre kommuner sam
manslås till enheter med minst 4000 invånare. Det skulle också bildas kommun
block med ett invånarantal på åtminstone 8000. Dessa block skulle vara grund 
för framtida sammanläggningar. Modellen med block hade likheter med refor
men i Sverige.43

Utredningen ledde till ett beslut om en sammanläggningsreform. Avsikten var 
att antalet kommuner skulle minska med runt 50 procent. År 1972 hade inrikes
ministeriet tagit fram länsvisa planer med förslag till sammanläggningar, som vid 
behov skulle kunna genomföras med tvång. Reformen genomfördes inte fullt ut, 
av främst två orsaker. För det första blev del ett kraftigt motstånd från de berörda 
kommunerna. För det andra uppstod det partipolitisk oenighet på riksplanet. Den 
planerade reformen resulterade därför bara i ett begränsat antal sammanlägg
ningar. Mellan 1965 och 1977 minskades antalet kommuner i en relativt jämn 
takt från 546 till 464.44 Under perioden 1977-1995 skedde det en begränsad re
ducering av antalet kommuner, varför det 1995 fanns 455.45

År 2005 tog den finska regeringen initiativ till att reformera servicestrukturen 
i landet. Syftet var att säkerställa kommuninvånarnas grundläggande service i en 
situation med en åldrande befolkning och befolkningsomflyttningar från gles
bygd till större tätorter. Befolkningsunderlaget (och därmed den ekonomiska

41 Bågcnholm och Dcmkcr 2007 s 75, Mouritzcn 2010 s 26—40 och www.dst.dk 2008-03-07.
42 Ståhlberg 1990 s 2-11 och Nevakivi 2000 s 324.
44 Ståhlberg 1990 s 4ff.
44 Ståhlberg 1990 s 4ff, Sandberg 1997 s 163 180 och Lcinamo och Siirilä 2009 s 59.
45 Ståhlberg 1990 s 4ff, Thors 1993 s 72 och Sandberg 2010 s 44ff.



bärkraften) skulle ökas för de enheter som hade att utföra denna service. Ökning
en av befolkningsunderlaget skulle ske genom kommunsammanläggningar och/ 
eller ett utökat mellankommunalt samarbete. Undantag kunde emellertid göras 
för skärgårdsområden och kommuner med långa avstånd till grannkommunerna. 
För att underlätta sammanläggningar reviderades den kommunala indelningsla
gen och det utgick särskilda statsbidrag i form av så kallade sammanslagnings- 
understöd. De statliga åtgärderna gav resultat i form av kommunsammanlägg
ningar, vilket utvecklas nedan. En del kommuner med låg folkmängd intog emel
lertid en kritisk hållning i frågan. Vid riksdagsbeslutet år 2007 var det endast tre 
av de 200 ledamöterna som röstade emot reformen.46

Vid ingången av år 2008 hade antalet kommuner minskat till 415. Den största 
minskningen inträffade vid årsskiftet 2006/2007, då antalet kommuner minskade 
från 431 till 416. Då fanns det 21 kommuner med färre än 1000 invånare, och sju 
hade även under 500 invånare. Den minsta hade endast 120 invånare.47 Vid års
skiftet 2008/2009 skedde ovanligt många kommunsammanslagningar, varvid an
talet kommuner reducerades med 67, varför det fanns 348 kommuner kvar. Pro
cessen med sammanläggningar har sedan fortsatt. År 2013 har Finland 320 
kommuner, med en genomsnittlig folkmängd på knappt 17 000 invånare. Antalet 
kommuner med färre än 1000 invånare uppgår till 14 (varav nio på Åland). Den 
minsta kommunen, en ö-kommun på Åland, har endast 101 invånare.48

I Norge fanns det år 1951 774 primärkommuner.49 50 51 52 Medelfolkmängden i 
landskommunerna var då 3200 personer/" 1 oktober 1946 tillsattes en kommu- 
nindelningskommitté for att utreda en eventuell övergång till större kommuner. 
Riktlinjerna för den nya indelningen blev klara 1955. Det framfördes ett antal 
olika argument för större kommuner, bl.a. borde kommunerna i framtiden som 
regel ha minst 3000 invånare. Det fanns även en strävan att varje kommun skulle 
ha en centralort, där huvuddelen av servicen skulle vara placerad. De norska 
myndigheterna tog klart intryck från motsvarande reformer utomlands, inte minst 
den svenska s t o r k o m m u n re fo rme n. 1

När kommunindelningsfrågan beslutades i stortinget år 1956 drevs frågan om 
sammanläggningar av det regerande Arbeiderpartiet. De borgerliga partierna var 
mer tveksamma till förslaget, främst med hänvisning till den kommunala själv
styrelsen. Starkt motstånd kom även från en del berörda kommuner. Det folkliga 
motståndet mot sammanläggningarna var störst i samband med det lokala ge
nomförandet.'“

Reformen byggde på statligt tvång, men sammanläggningarna kom ändå del
vis att genomföras på frivillig väg genom förhandlingar. Initiativet till samman
läggningarna kom dock nästan uteslutande från staten, då kommunerna var obe
nägna att ta första steget. De första sammanläggningarna inleddes i begränsad

49 Lcinamo och Siirilä 2009 s 60f och Sandberg 2010 s 42ff och 46—59 .
47 Lcinamo och Siirilä 2009 s 60f. www.kommuncina.net 2008-03-05 och www.stat.ti 2008-03-05.
48 www.stat.fi 2013-07-23 och www.kommuncrna.net 2013-07-23.
49 Baldcrshcim och Rose 2010b s 82.
50 Grønlic 1987 s 199ff.
51 Schci 1954 s 115-124, Grønlic 1987 s 203-217 och Flo 1999 s 27, 60 och 69.
52 Grønlic 1987 s 203, Flo 1999 s 74-81 och 138ffoch Baldcrshcim och Rose 2010b s 81 f.



skala i slutet av 1950-talet, varför det 1960 fanns 732 kommuner. Under åren 
1962-1965 kom sammanläggningarna igång på allvar. Processen pågick under 
andra halvan av 1960-talet och början av 1970-talet. Antalet kommuner uppgick 
år 1974 till 443, vilket var en minskning med 39 procent i jämförelse med 1960. 
Den genomsnittliga folkmängden för kommunerna var år 1974 9000 invånare. 
Målet om ett lägsta invånarantal på 3000 personer uppfylldes inte. Ungefär 30 
procent av kommunerna hade en folkmängd som understeg 3000 invånare. '

Efter de sammanläggningar som skedde under 1960-talet och början av 1970- 
talet har endast ett begränsat antal samgåenden ägt rum. Under 1970-talet ge
nomfördes också några delningar av kommuner som innebar en återgång till den 
indelning som rått fram till mitten av 1960-talet. På nationell politisk nivå har det 
från slutet av 1980-talet funnits ett intresse av att fa till stånd en andra kommunal 
indelningsreform. År 1992 lämnade en statlig utredning ett förslag om att den 
minsta kommunstorleken borde vara 5000 invånare. Förslagen har inte förverkli
gats, detta till följd av politisk oenighet i stortinget och motstånd på kommunal 
nivå.'4 Vid ingången av år 2013 har Norge 428 kommuner, alltså bara 15 färre än 
år 1974. Av dessa har 25 under 1000 invånare. Minst är en ö-kommun med 209 
invånare.'5

På Island fanns det 1940 totalt 229 primärkommuner, varav 197 hade under 
500 invånare. Under 1940- och 1950-talet skedde inga större förändringar av den 
kommunala indelningen på Island, varför det 1960 fanns 224 kommuner. Av 
dessa hade 186 under 500 invånare."' En förändring av kommunindelningen bör
jade diskuteras offentligt redan 1943. Det var främst två förhållanden som satte 
fart på debatten, dels att många av de riktigt små kommunerna hade problem att 
klara av sin verksamhet, dels alt staten i större utsträckning engagerade sig i frå
gor som var kommunala angelägenheter.53 54 55 56 57 58

I samband med arbetet med ny kommunallag i början av 1960-talet gjordes en 
undersökning av hur kommunerna ställde sig till sammanläggningar av kommu
ner. Av de kommuner som deltog i undersökningen var 39 positiva till samman
slagningar, medan 100 motsatte sig sådana. I princip var utredningen positiv till 
förändringar av kommunindelningen. Den kommunala administrationen skulle 
förbättras vid en övergång till större kommuner. Vidare skulle kommunerna 
kunna agera mer kraftfullt. Den nya lagen innebar att regeringen, med den mel- 
lankommunala distriktsnämndens godkännande, hade rätt att slå ihop kommuner 
med mindre än 100 invånare fem år i rad. I distriktsnämnden ingick alla kommu
ner, vilket i praktiken innebar ett lokalt veto mot sammanläggningar. Lagen med
förde därför inga större förändringar av kommunindelningen.55

Frågan om sammanläggningar återkom 1966, då det tillsattes en kommission. 
Den fick i uppdrag att lägga fram förslag om sammanläggningar av mindre

53 Grønlic 1987 s 200-217, Larsen och Offerdal 1994 s 47ff, Lidström 2003 s 31 och Baldcrshcim 
och Rose 2010b s 82.

54 Eythorsson 1998 s 35, Lidström 2003 s 31 och Baldcrshcim och Rose 2010b s 83—100.
55 www.ssb.no 2013-07-23.
56 Vilhjålmsson 1968 s 20ff, Eythorsson 1998 s 11-36 och Lidström 2003 s 46.
57 Eythorsson 1998 s 52ff.
58 Vilhjålmsson 1968 s 24ff och Eythorsson 1998 s 56ff.



kommuner med större samt att utreda distriktsindelningen.59 År 1966 fanns det 
227 kommuner, varav 184 hade ett invånarantal på högst 500 och 109 kommuner 
hade under 200 invånare.60 Utredningsuppdraget var slutfört 1967. Det redovisa
des både för- och nackdelar med sammanläggningar. Problemen med samman
läggningar var främst av praktisk och demokratisk art, medan skälen till att ge
nomföra dem främst gällde effektivitet. Kommissionen ansåg alt antalet kommu
ner borde reduceras från 220 till 66. Sammanslagningarna borde gälla både gles
bygds- och tätortskommuner.”1

Den proposition som lades fram blev inte lika långtgående. Socialministern 
skulle ha rätt att utan distriktsnämndens godkännande slå ihop en kommun med 
en annan kommun om den haft mindre än 50 invånare under tre år i rad. Vid frå
gans behandling i alltinget 1970 gjordes två ändringar. För del första skulle det 
inte tillsättas någon ombudsman som verkade för sammanläggningar. För det 
andra skulle den nedre gränsen på 50 invånare sänkas till 30 invånare. Dessutom 
skulle sammanläggningarna godkännas av distriktsnämndema.62

Genom beslutets utformning blev antalet sammanläggningar under 1970-talet 
lågt. År 1981 fanns fortfarande 224 kommuner, precis lika många som år 1960. 
Även under 1980-talet skedde fa sammanläggningar, varför antalet kommuner 
1989 var 213.63 År 1986 utfärdades en ny kommunallag. Enligt det ursprungliga 
förslaget skulle minimigränsen vara 100 invånare. Sammanläggningarna skulle 
kunna ske med tvång. Vid alltingsbeslutet sattes gränsen till 50 invånare. Undan
tag från huvudregeln kunde göras om den nya kommunen inte hade förutsätt
ningar att bli en fungerande enhet. Det föreskrevs att frivilliga sammanläggning
ar måste godkännas genom kommunala folkomröstningar.64

En ny kommission för utredning av kommunindelningen tillsattes 1991. 1 sep
tember samma år presenterade kommissionen en rapport, där tre riktlinjer för en 
ny kommunindelning angavs: 1. Varje kommun skulle kunna ge en service som 
uppfyllde invånarnas krav och förväntningar. 2. Alla kommuner skulle bilda so
cialt och ekonomiskt sammanhängande enheter. 3. Varje kommun skulle utgöra 
ett planeringsområde.65 Utgångspunkten var att kommunernas minimifolkmängd 
skulle uppgå till 800-1000 invånare.66

Våren 1992 tillsattes en ny kommission som skulle arbeta vidare med frågan. 
Arbetet var klart i oktober 1992. Genomförandet av sammanläggningarna borde 
ske med statlig medverkan. Vidare skulle folkomröstningar genomföras. Inslaget 
av tvång bestod i att en kommun som inte hade mer än 2/3 av den nya kommu
nens invånarantal eller mindre än 1000 invånare kunde tvingas till sammanlägg
ning även om en välj armaj ori tet hade motsatt sig detta i en folkomröstning. 7
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Inför behandlingen i alltinget 1993 gjorde kommissionen vissa uppmjukning
ar, bl.a. skulle det krävas en majoritet i folkomröstningar i alla kommuner för 
sammanläggning. Vid omröstningen i alltinget var det 38 ledamöter som röstade 
för propositionen, 7 avstod från att rösta, medan 18 var frånvarande.6S

Enligt förslaget skulle 185 av kommunerna bilda 32 nya kommuner, medan 
11 kommuner skulle lämnas utanför den nya indelningen. Totalt skulle antalet 
kommuner minskas från 196 till 43. I november 1993 hölls det folkomröstningar 
i de 185 kommunerna, varvid en majoritet för sammanläggningar uppnåddes i 
67. År 1994 var Island indelat i 171 kommuner. Den genomsnittliga storleken 
var något över 1500 invånare. Efter 1994 skedde ytterligare sammanläggningar, 
varför antalet kommuner vid valet 1998 uppgick till 123.68 69 Under 2000-lalel har 
processen med att lägga samman kommuner fortsatt. År 2002 fanns del 105 
kommuner och vid början av 2010 hade Island 77 kommuner. Den genomsnitt
liga folkmängden i landets kommuner uppgick till 4125 invånare. Antalet kom
muner med färre än 1000 invånare var 44, alltså över hälften av kommunerna. 
Den minsta kommunen hade 50 invånare. År 2013 har Island 74 kommuner.70

Västra och Södra Europa
Vid en jämförelse mellan det nordeuropeiska kommunsyslemet och kommunsy
stemen i västra och södra Europa visar det sig att kommunernas genomsnittliga 
invånarantal varierar betydligt mellan länderna. Kommunerna i Storbritannien 
hade år 2007 den högsta medelfolkmängden med 139 500 invånare. Även kom
munerna i Irländska republiken (Irland) har en förhållandevis hög medelfolk
mängd, med 37 300 invånare. Kommunsystemen i Storbritannien och Irland be
nämns det brittiska. Den kommunala självstyrelsen är ganska svag.71

I de mellaneuropeiska länderna Tyskland, Österrike och Schweiz är kommu
nernas genomsnittliga folkmängd relativt låg. År 2007 hade Tyskland 12 312 
kommuner, Österrike 2357 kommuner samt Schweiz 2758 kommuner. Kommu
nernas genomsnittliga invånarantal var då 6700, 3500 respektive 2700 invånare. 
1 alla länderna fanns det kommuner med låga invånarantal. De minsta kommu
nerna finns ofta i avlägsna delar av Alperna. Del är bara Tyskland som genom
fört mer omfattande sammanläggningar av kommuner, vilket skedde under 1960- 
och 1970-lalen i Västtyskland. Omfattningen varierade mellan de olika delstater
na, där sammanläggningarna i Rheinland-Pfalz och Schleswig-Holstein var av 
väsentligt mindre omfattning än i övriga delstater (exklusive de delstater som 
bara utgjordes av en stad). Totalt reducerades antalet kommuner i Västtyskland 
från 24 278 till 8495. Gamla Östtyskland hade i början av 2000-talet 4909 kom
muner. Mellan 2000 och 2007 minskade antalet kommuner i Tyskland från 
14 511 till 12 312. Sammanläggningarna skedde till allra största delen i förutva
rande Östtyskland. Reduceringen av antalet kommuner i Österrike och Schweiz

68 Eythôrsson 1998 s 80f och 84f.
69 Eythôrsson 1998 s 11,85, 113-192 och 198.
™ www.samband.is 2010 12 14 och 2013-07-23.
71 Lidström 2003 s 52-61, Elvcrt 2004 s 293, Sturm 2004 s 254f, Bägcnholm och Dcmker 2007 s 

94f, Baldcrshcim och Rose 2010a s 3 och John 2010 s 101—I 17.



var däremot obetydlig. I det mellaneuropeiska systemet har kommunerna en rela
tivt stark ställning. Länderna har en federal struktur, vilket medför att delstaterna 
kan utöva ett inflytande över kommunerna som inte är symmetriskt över hela 
landet. Detta gäller särskilt för Tyskland, där den genomsnittliga kommunstorle
ken uppvisar tydliga skillnader mellan olika delstater.7~

Kommunerna i Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Spanien, Por
tugal, Italien och Grekland kan sammanföras i ett kommunsystem som benämns 
det Napoleonska systemet. Inom detta kommunsystem varierar den genomsnitt
liga folkmängden betydligt mellan de olika länderna, beroende på om kommuns
ammanläggningar har ägt rum. Frankrike hade 2007 36 683 kommuner, vilket 
innebar ett genomsnittligt invånarantal på 1700 invånare. Vid samma tidpunkt 
hade ungefar 4100 kommuner under 100 invånare. Under 2000-talets första årt
ionde var förändringarna små. År 2009 fanns det 36 570 kommuner och 55 pro
cent av dessa hade färre än 500 invånare. Försök att reformera den kommunala 
indelningen har strandat på ett kraftfullt lokalt motstånd. Till följd av den små- 
skaliga kommunindelningen finns det två regionala nivåer, dels departement, 
dels regioner. Departement och regioner ansvarar för vissa uppgifter som exem
pelvis i de nordiska länderna ligger på den primärkommunala nivån.72 73

Nederländerna var år 1900 indelat i 1121 kommuner. Mellan åren 1900 och 
1980 var minskningen av antalet kommuner ganska måttfull, varför det vid den 
sistnämnda tidpunkten fanns 811 kommuner. Merparten av sammanläggningarna 
ägde istället rum mellan 1980 och 2000, varvid antalet kommuner minskade från 
811 till 537. Under 2000-talets början har processen fortsatt, varför det år 2007 
fanns 443 kommuner, med en medelfolkmängd på 36 900 invånare.74 75 Belgien 
hade år 2007 589 kommuner, och det genomsnittliga invånarantalet var 17 900. 
Liksom i Nederländerna har del skett sammanläggningar. Dessa ägde till stor del 
rum 1977, då antalet kommuner minskade från 2700 till det antal som ännu fanns 
år 2007. Reduceringen uppgick till 78 procent.73 Utifrån Luxemburgs ringa folk
mängd och areal är antalet kommuner högt. Det uppgick år 2007 till 116, med en 
medelfolkmängd på 4100 invånare. Sammanläggningar har bara skett i marginell 
utsträckning. Kommunernas självstyre har stärkts under slutet av 1900-talet, trots 
att en småskalig kommunstruktur har bestått.7'’

1 Spanien har det bara genomförts begränsade förändringar av den kommunala 
indelningen. År 2007 fanns det 8111 kommuner. I början av 1900-talet var mot
svarande siffra drygt 9200 kommuner. Under en period på runt ett sekel reduce
rades sålunda antalet kommuner med ungefär 12 procent. Det genomsnittliga in
vånarantalet i kommunerna var år 2007 5400 personer. Runt 60 procent av

72 Lidström 2003 s 64 79, Ismayr 2004 s 479, Linder 2004 s 51 lf, Baldcrshcim och Rose 2010a s 
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73 Lidström 2003 s 82ff, Kcmpf 2004 s 340ff, Bågcnholm och Dcmkcr 2007 s 112f och Kcrroun- 
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kommunerna hade en folkmängd på under 1000 invånare.77 Spaniens grannland 
Portugal har större kommuner sett till den genomsnittliga folkmängden. År 2007 
fanns det 308 kommuner, där medelfolkmängden uppgick till 34 400 invånare. 
De portugisiska kommunerna kompletteras även av en undemivå, som ungefär 
liknar de kyrkliga församlingarna i Sverige. År 2000 fanns det 4221 sådana en
heter i landet, med en medelfolkmängd på omkring 2300 invånare. Den kommu
nala undemivån har begränsade ansvarsområden. Landets kommunala självstyre 
stärktes under 1970-talet efter diktaturens fall.7K

Kommunerna i Italien var år 2007 till antalet 8101, där den genomsnittliga 
folkmängden var 7300 invånare. Så många som 57 procent av kommunerna hade 
färre än 3000 invånare. Andelen kommuner med under 500 invånare uppgick till 
10 procent. Även om den italienska staten strävat efter att fa bort de allra minsta 
kommunerna har det bara medfört sammanläggningar i tämligen begränsad ut
sträckning. Det har funnits en stark lokal identitet kopplad till kommunindel
ningen, vilken har bidragit till att så få sammanläggningar har kommit till 
stånd.77

Grekland är det tredje landet inom det Napoleonska kommunsystemet som har 
gjort omfattande sammanläggningar i modem tid. Mellan 1996 och 1999 genom
fördes en kommunal indelningsreform som resulterade i att antalet kommuner 
minskade från 5825 till 1033. Kommunernas medelfolkmängd ökade därmed 
från 1770 till 11 200 invånare. Innan reformen genomfördes hade 55 procent av 
kommunerna färre än 500 invånare, medan det efter reformen bara var fyra pro
cent av kommunerna som hade en så låg folkmängd. Reformen syftade till att 
stärka kommunernas administrativa kapacitet samt till att göra de grekiska kom
munerna mer likvärdiga med de västeuropeiska. År 2007 fanns det 1034 kom
muner, med en genomsnittlig folkmängd på 10 800 invånare.*"

Kommunindelningen har sålunda främst ändrats i Nordeuropa, medan södra 
Europa har behållit den ursprungliga indelningen. En orsak till delta har varit ett 
lokalt motstånd mot indelningsändringar. I vissa fall har olika regionala lösning
ar blivit ett alternativ till sammanläggningar. Sådana organisationer handlar del
vis 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 funktion
ella 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. * 78 79 80
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Specifikt om kommunblocksreformen
Med tanke på att det finns ganska mycket skrivet om kommunblocksreformen, 
inte minst genom kommunalforskningsprojekten (företrädesvis i statsvetenskap), 
har jag valt att i huvudsak begränsa forskningsläget till vetenskapliga publikat
ioner eller motsvarande.

Donald Robert Niemi lade 1966 fram en avhandling i statskunskap i Chicago 
med titeln, Sweden ’s municipal consolidation reforms. Hans avhandling publice
rades nästan samtidigt som det första kommunalforskningsprojektet startades. 
Niemi tar upp vissa av de samhällsförändringar som bidrog till att kommun
blocksreformen kom till stånd. Det gäller inte minst urbaniseringsprocessen, där 
reduceringen av andelen yrkesverksamma inom jordbruket var omfattande i Sve
rige under 1950- och 1960-talen. Den innebar naturligtvis i sin tur att många 
kommuner drabbades av betydande folkminskningar. Han berör vidare införan
det av den nioåriga enhetsskolan. Samtidigt skedde en utbyggnad av flera andra 
kommunala verksamhetsområden.8 1

Niemi behandlar också arbetet och innehållet i den statliga utredning som lade 
fram förslaget om alt genomföra en andra kommunal indelningsreform. Det be
tonas att utredningen arbetade mycket snabbt och att utrymmet för djupare re
flektion därför var mycket begränsat. I jämförelse med andra dåtida statliga ut
redningar var tempot mycket uppskruvat. Både inrikesminister Rune Johansson 
(1915-1982) och utredningens ordförande Nils Hedfors (1916-1961), som var 
tjänsteman i Inrikesdepartementet, sägs ha velat forcera arbetet. Brådskan be
rodde på att man ville ta beslut om kommunblocksindelningen och indelningen i 
områden för enhetsskolans högstadium ungefär samtidigt. Tanken var att block
en i allmänhet också skulle utgöra gränser för högsladieområdena. Niemi tar upp 
befolkningsutvecklingen och prognoserna om hur befolkningssiffrorna skulle ut
vecklas fram till 1970-talet. Vidare berörs principerna för hur kommunblocksin
delningen skulle utformas, med näringsgeografiskt sammanhängande områden 
och centralortsprincipen och med en lägsta folkmängd på 8000 invånare 1975.81 82

Niemi behandlar också principbeslutet i riksdagen 1962. Han menar att frivil
ligheten grundades i taktiska skäl för att lättare fa reformen godkänd av riksda
gen. Frivilligheten gällde ännu vid tiden för avhandlingens framläggande (1966). 
Det fanns dock väl grundade farhågor om att det skulle kunna bli tvångsmässiga 
sammanläggningar i ett senare skede och att reformen sannolikt skulle vara slut
förd senast 1975. Centerpartiets motstånd mot reformen sägs ha berott på ett 
motstånd mot att lägga samman städer och landskommuner. Även partitaktiska 
skäl kan ha spelat in. Högerpartiets motstånd förklarar Niemi främst med att par
tiet inte ville låta Centerpartiet vara det enda parti som motsatte sig principbeslu
tet. Folkpartiet stödde reformen i utbyte mot att samarbetsnämndema i kommun
locken inte blev obligatoriska. En genomgång av voteringssiffroma i riksdagens 
båda kamrar visar att partilojalileten var stor, men inte fullständig.83

81 Niemi 1966 s 113 121.
82 Niemi 1966 s 125-134 och 145-159.
83 Niemi 1966 s 160 169 och 219f.



Niemi tar även upp den första delen av reformens implementering i form av 
indelningen i kommunblock. Länsstyrelserna hade föreslagit en indelning i 338 
block (under processen gång minskat till 333), medan regeringsbesluten innebar 
att det bara blev 282 block. Reduceringen förklaras bl.a. med att länsstyrelserna i 
vissa fall var för benägna att hörsamma krav från kommunerna. Det gällde inte 
minst motstånd mot att lägga samman större städer med stora landsbygdsområ
den. Blocken innehöll som mest 14 kommuner och kommundelar. Inrikesdepar
tementet var inte berett att släppa fram relativt begränsade block bara därför att 
det skulle vara lättare att fa dessa sammanslagna till en kommun. Niemi hämtar 
framförallt sina exempel från Uppsala län.*4

Avslutningsvis för Niemi en diskussion om de svenska indelningsreformema 
kan bli en inspiration för sammanläggningar i andra länder. Han konstaterar att 
andra länder, exempelvis Frankrike, har valt alt lägga mer begränsade uppgifter 
på kommunerna. Istället har regionala organ eller specialkommuner fått ta ansvar 
för uppgifter som i Sverige har legat på kommunerna. Förutsättningarna att ge
nomföra indelningsreformer anses ha varit särskilt goda i Sverige, bl.a. därför att 
landet hade en homogen befolkning och att den ekonomiska jämlikheten mellan 
individerna var stor med internationella mått. En annan möjlig orsak till att Sve
rige genomfört så omfattande kommunsammanläggningar är att landsbygdens 
avfolkning till följd av minskningen av arbetskraft i jordbruket gick snabbare än 
i många andra länder sedan slutet av 1800-talet och inte minst efter 1945.*s

Första kommunalforskningsprojektet
Inom ramen för det första kommunalforskningsprojektet, påbörjat i mitten av 
1960-talet, framställdes det huvudsakligen licentiatavhandlingar, men även några 
doktorsavhandlingar. Redogörelsen för forskningsläget disponeras i huvudsak på 
grundval av kommunblocksreformens kronologi, vilket betyder att forskningen 
om remissbehandlingen av den statliga utredningen som föreslog att reformen 
skulle genomföras kommer först, medan forskning om reformens lokala slutför
ande och effekterna av reformen kommer sist.

Den första del i kommunblocksreformen som kommunerna involverades i var 
remissbehandlingen av den statliga utredning som föreslog att en andra indel- 
ningsreform borde genomföras. Svaren studerades av Hans Ring i en licentiatav
handling i statsvetenskap. Han berör ett flertal kommundata som länstillhörighet, 
typ av ort, status vid blockbildningen, folkmängd, folkmängdens andel av det se
nare kommunblocket, landareal, tätortsgrad, utdebitering och majoritetsläge i 
fullmäktige och ställder dem mot hur kommunerna tog ställning till utredningens 
betänkande. Ring undersökte remissvaren från kommunerna i samtliga län utom 
Hallands län. Han kom fram till att kommunerna i länen i sydöstra Sverige i 
störst utsträckning hade negativa invändningar mot utredningens förslag. Det 
gällde Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Ett un
dantag var Blekinge län, där kommunerna var betydligt mer positiva till en re- 84 85
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form. Detta märktes också senare genom att reformen i flera fall genomfördes på 
ett tidigt stadium i Blekinge. Även kommunerna i Örebro län intog i det stora 
flertalet fall en välvillig attityd till förslaget. Kommunerna i länen i Västra Göta
land var i relativt stor utsträckning kritiska mot betänkandet. Kommunerna i 
Kopparbergs och Jämtlands län pekade i många fall på alt en reform skulle få 
negativa konsekvenser för kommunerna.“1

Städer och köpingar var betydligt mer positiva till förslaget än landskommu
nerna. Ring menar att det berodde på att städer och köpingar förväntades bli cen
tralorter i de kommande kommunblocken. Han gjorde även en studie av det verk
liga utfallet vid kommunblocksindelningen och resultatet blev ungefär det
samma. Kommuner med låg folkmängd i absoluta tal och med begränsad andel 
av det sedermera kommunblockets samlade folkmängd uttryckte en mer kritisk 
inställning till reformen än kommuner med hög absolut och relativ folkmängd. 
Kommunernas landareal var däremot utan större betydelse för synen på utred
ningsförslaget.*7

Det fanns vidare en partipolitisk dimension genom att kommuner med borger
lig majoritet i större utsträckning intog en negativ inställning till reformen som 
helhet eller åtminstone framförde kritiska argument mot delar av förslaget.** De 
kommuner som upphörde genom kommunsammanläggningar mellan 1961 och 
1968 hade varit klart mer positiva till utredningsförslaget 1961 än vad som 
gällde för kommunerna som helhet.* ’

Anders Ek undersökte i sin licentiatavhandling medborgares inställning till 
kommunblocksreformen genom intervjuer i samband med 1966 års kommunval. 
Intervjuerna genomfördes i 36 kommuner och kommunblock. Studien visade att 
invånarna i centralorlskommuner var betydligt mer positiva till reformen än per
soner bosatta i randkommuner. Särskilt negativa var personer boende i kommu
ner med låg tätortsgrad, alltså med en hög andel personer bosatta på ren lands
bygd. I centralortskommuner med hög folkmängd var dock inte invånarna lika 
positiva som i centralortskommuner med lägre folkmängd. Personer som var bo
satta i kommuner med en majoritet av socialdemokratiska väljare var i regel mer 
positiva till reformen än individer bosatta i kommuner med borgerlig majoritet. 
Det fanns också en tendens till att personer bosatta i landets norra delar var mer 
positiva till reformen än de som bodde i södra Sverige, men det var inte lika tyd
ligt som de ovan relaterade slutsatserna.86 87 88 89 90

Nästa relevanta publikation är Lennart Brantgärdes doktorsavhandling från år 
1974. Den behandlar kommunblocksindelningen under perioden 1962-1964.91 
Brantgärde gjorde bl.a. en genomgång av länsstyrelsernas preliminära och slut
liga förslag utifrån folkmängden i de olika blocken och kom fram till att i de pre
liminära förslagen hade 68 av 334 block färre än 8000 invånare, som var rikt
punkten. I de slutliga förslagen var det 68 av 332 block som inte nådde upp till

86 Ring 1968 s 93f.
87 Ring 1968 s94ff.
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91 Brantgärdc 1974 s 2 och 28ff.



riktpunkten för folkmängden. Sex av länsstyrelserna, Södermanland, Kronoberg, 
Gotland, Blekinge, Kopparberg och Västernorrland, föreslog inga kommunblock 
med under 8000 invånare. Länsstyrelserna i Älvsborgs, Stockholms, Jönköpings 
och Malmöhus län var mest benägna att föreslå blockbildningar som inte kom 
upp i 8000 invånare. Tre av de föreslagna blocken hade till och med under 4000 
invånare. Slutsatsen blir sålunda, enligt Brantgärde, att landets länsstyrelser inte 
tillämpade reformprinciperna på ett helt enhetligt sätt.92 93

Konflikter i form av voteringar och/eller reservationer vid kommunernas 
fullmäktigebehandling av länsstyrelsernas preliminära förslag förekom i 160 av 
studiens 966 kommuner, vilket motsvarar 17 procent av kommunerna. Det var en 
betydligt högre konfliktnivå än vad som normalt gällde inom den då ännu tydligt 
konsensusinriktade svenska kommunalpolitiken. Voteringarna var vanligast i så 
kallade randkommuner, vilka inte föreslogs bli centralorter i blocken. Det gällde 
särskilt de randkommuner som föreslogs delas upp på mer än ett kommunblock. 
I kommuner som enligt länsstyrelserna skulle bli centralortskommuner var däre
mot andelen konflikter lägre, medan de i kommuner som föreslogs fa bestå som 
egna kommuner, alltså inte beröras av blockindelningen, var synnerligen säll
synta. Det sistnämnda är knappast särskilt förvånande. Generellt sett hade kon
flikterna två huvudsakliga dimensioner, dels geografiska, framförallt på försam- 
lingsnivå, dels parti-/blockpolitiska, men det förekom även motsättningar som 
inte följde någon av dessa båda dimensioner.92

Kommuner med borgerlig fullmäkligemajoritet avstyrkte i större utsträckning 
länsstyrelsernas förslag till blockindelning än vad som var fallet med kommuner 
där Socialdemokraterna och Kommunisterna förfogade över majoriteten i full
mäktige. Totalt sett var det drygt två tredjedelar av kommunerna som godtog 
länsstyrelsernas preliminära förslag, exklusive de kommuner som formellt god
tog blockindelningen, men samtidigt förklarade att de ville kvarstå som egna 
kommuner så länge som möjligt. 1 kommuner med borgerlig majoritet var det 63 
procent som godkände förslagen utan förbehåll. Motsvarande siffra för kommu
ner med socialistisk fullmäktigemajoritet var 75 procent. En förklaring till den 
högre andelen hos kommuner med borgerlig majoritet var att dessa kommuner i 
större utsträckning var randkommuner.94

Randkommunemas inställning till länsstyrelseförslagen påverkades tydligt av 
hur långt avståndet var mellan randkommunen och den föreslagna centralorten i 
blocket. Randkommuner med mer än 30 kilometers avstånd till centralorten av
styrkte i 49 procent av fallen länsstyrelsernas preliminära förslag. Därtill var det 
ytterligare 10 procent som förklarade att de ville kvarstå som egna kommunala 
enheter så länge det var möjligt.95

De randkommuner som bara föreslogs tillhöra ett block och som avstyrkte 
förslagen framförde i 30 procent av fallen förslag till ändringar. Åtta procent av 
dessa kommuner framförde krav på att få bilda ett eget kommunblock och alltså

92 Brantgärdc 1974 s 31 ff.
93 Brantgärdc 1974 s 75ff. Landet hade vid tiden för (åren 1963-1964) kommunblocksindclningcn 

1006 kommuner, varför 966 av 1006 kommuner (96 procent) ingick i studien.
94 Brantgärdc 1974 s79ff.
95 Brantgärdc 1974 s94f.



inte beröras av reformen. Detta gällde i störst utsträckning kommuner med mer 
än 6000 invånare, där 20 procent av dessa ville stå utanför indelningsreformen. 
Sju procent av randkommunema kom med krav på att få bli centralortskommun i 
ett block. Även här fanns det en viss koppling till kommunens folkmängd genom 
att kommuner med över 4000 invånare mer var benägna att ställa sådana krav än 
kommuner med lägre folkmängd. Vidare var det 10 procent av randkommunerna 
som yrkade att fa tillhöra ett block med annan centralort. Detta gällde främst 
kommuner med färre än 4000 invånare. Krav på annan sammansättning av det 
block där kommunen ingick fördes fram av fem procent av kommunerna och det 
var något vanligare för kommuner med under 4000 invånare.96

Brantgärdes avhandling skrevs delvis med hjälp av ett relativt stort antal upp
satser i statskunskap vid lärosäten som ingick i forskningsprojektet. Enstaka upp
satser behandlade andra teman, exempelvis riksdagsbehandlingen av principbe
slutet om kommunblocksreformen 1962. Andra uppsatser behandlade den kom
munala beslutsprocessen (funktionssättet), kommunalnämndens verksamhet eller 
storkommunreformens lokala genomförande och effekter, men kom kortfattat in 
på kommunblocksindelningen.97 98

I Rolf Jönssons licentiatavhandling studerades vilken betydelse som blockens 
samarbetsnämnder hade för att kommunsammanläggningar kom till stånd. I av
handlingen behandlas i kortform riksdagsbehandlingen av principbeslutet om alt 
genomföra kommunblocksreformen, vilket fattades år 1962. Framförallt berördes 
Centerpartiets och Högerns invändningar mot reformen. Jönsson gjorde en sam
manfattning av de argument mot indelningsreformen som framfördes vid riks
dagsdebatten i frågan. För det första hade utredningen forcerats så mycket att en 
grundlig utredning av uppgiftsfördelningen mellan staten, landstingen och kom
munerna inte hunnits med. För det andra var reformen i realiteten inte så frivillig 
som reformens tillskyndare ville göra gällande. Indelningen i block var nämligen 
obligatorisk, varför det i praktiken var svårt för en kommun att inte delta i sam- 
arbetsnämndens arbete. För det tredje skulle reformen medföra att den kommu
nala självstyrelsen ersattes av ett tjänstemannastyre. Kontakterna mellan väljare 
och förtroendemän skulle försämras avsevärt." Vidare tas indelningen av kom
munblocken upp, men här används nästan uteslutande de resultat som Lennart 
Brantgärde kom fram till i sin licentiatavhandling.99

Jönsson berör också översiktligt bakgrunden till 1969 års beslut i riksdagen 
om att göra indelningsreformen obligatorisk med sista tillfälle för sammanlägg
ning år 1974. Det framgår att det ansvariga socialdemokratiska statsrådet, kom
munikationsminister Svante Lundkvist (1919-1991), den 18 september 1968, tre 
dagar efter partiets stora seger i 1968 års val till andra kammaren, gjorde ett ut
spel på Svenska Kommunaltjänstemannaförbundets kongress. Han meddelade då 
att regeringen strävade efter att fa till stånd en tidsgräns när alla sammanlägg

96 Brantgärdc 1974 s lOlff.
97 Palm 1964, Holm 1965, Brinck 1966, Engdahl 1966, Carlsson 1968, Joabsson 1968, Lancsjö och 

Ström 1969 och Sigtryggsson 1970.
98 Jönsson 1971 s 19ff.
99 Jönsson 1971 s 22.



ningar i indelningsrefornien måste vara slutförda. Regeringen skulle därför låta 
riksdagen pröva frågan på nytt.10(1

Som en första åtgärd upprättades en promemoria i kommunikationsdeparte
mentet, som innehöll två alternativ. Det första innebar att tvångssammanlägg- 
ningar av hela block skulle fl ske om flertalet av kommunerna i kommunblocket 
var för en total sammanläggning. Det andra gick ut på att alla sammanläggningar 
i reformen måste vara slutförde senast år 1974 och att det kunde ske med hjälp 
av tvångssammanläggningar om kommunerna inte gick med på att gå samman 
frivilligt. När frågan remissbehandlades var ungefär hälften av landets kommu
ner för en lagstiftning i enlighet med alternativ ett eller två, medan den andra 
hälften var motståndare till att upphäva 1962 års beslut om att alla sammanlägg
ningar skulle ske på frivillig väg. Den socialdemokratiska regeringen anslöt sig 
till det andra alternativet som sålunda föreskrev att alla sammanläggningar måste 
vara klara år 1974. Förslaget fick stöd av en riksdagsmajoritet bestående av le
damöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna när frå
gan behandlades av riksdagen i maj 1969.100 101

Jönssons avhandling innehöll en kortfattad genomgång av antalet block där 
det hade genomförts partiella eller totala sammanläggningar 1965, 1967 och 
1969. År 1965 skedde det totala sammanläggningar i tre block och partiella i sex 
kommunblock. År 1967 ägde det rum totala sammanläggningar i 24 block och 
partiella i 40. Vid ingången av år 1969 var det 11 block som genomförde en total 
sammanläggning, medan partiella kommunsammanläggningar ägde rum i 15 
kommunblock. Mellan utgången av 1964 och ingången av år 1969 hade antalet 
kommuner reducerats med 159, från 1006 till 847. Vid årsskiftet 1970/1971 
skedde totala sammanläggningar i 119 kommunblock, medan partiella skedde i 
21 block. Från 1971 års början skulle det finnas totalt 464 kommuner.10”

Jönsson lyfter även fram kommunförbundens (Svenska Stadsförbundet och 
Svenska landskommunernas förbund, senare Svenska kommunförbundet) bety
delse för samarbetsnämndemas verksamhet, bl.a. genom att förbunden upprät
tade förslag till arbetsordningar för nämnderna. Inledningsvis fanns det emeller
tid viss oenighet mellan förbunden i fråga om arbetsordningarnas utformning och 
innehåll.103 En samlad bedömning, genomförd i 33 block, är att nämnderna spe
lade en begränsad roll för att driva fram sammanläggningarna, trots att detta var 
en av nämndernas viktigaste funktioner, rimligen den allra mest betydelsefulla. 
En faktor som försvårade genomförandet av sammanläggningar var att blocken 
hade en tvåkäming karaktär, med två centralorter eller att den formellt sett enda 
centralorten inte hade någon dominerande ställning i blocket. En annan försvå
rande omständighet var om det fanns politisk instabilitet i form av att central- 
ortskommunen hade en annan politisk majoritet än vad som sannolikt skulle 
gälla i den sammanslagna kommunen. Tvåkämighet och politisk instabilitet bi
drog till att samarbetsnämndemas verksamhet var konfiiktfylld.104

100 Jönsson 1971 s 26.
101 Jönsson 1971 s 26ff.
102 Jönsson 1971 s 24ff.
103 Jönsson 1971 s 39ff.
104 Jönsson 1971 s 30f, 53ff, 142ffoch 154.



Det finns även ett stort antal grundutbildningsuppsatser i statskunskap som 
berör samarbetsnämndernas verksamhet och sammanläggningarna, men detta 
sker inte för mer än max två kommunblock per uppsats. Det stora flertalet skrevs 
vid Lunds universitet och lade grunden till Jönssons licentiatavhandling. Uppsat
serna har också ett viss empiriskt egenvärde, då de behandlar sammanläggnings- 
frågans hantering i kommunblocken i ett relativt tidigt skedde, oberoende av tid
punkten för när sammanläggningen väl ägde rum. Det går långtifrån alltid att se i 
källmaterialet som finns i Riksarkivet.105 106

Året innan Rolf Jönsson lade fram sin licentiatavhandling var han redaktör för 
en debattbok om kommunala frågor inför 1970-talet, där bl.a. beslutet från år 
1969 om att slutföra kommunblocksreformen senast 1974 berördes. Detta avsnitt 
var dock inte skrivet av Jönsson själv, utan av Ronny Svensson. Han hävdade att 
det varit en illusion att genomförandet av kommunblocksreformen någon gång 
varit frivilligt. Svenssons framställning måste dock ses som ganska normativ och 
ideologisk till förmån för kommunblocksreformens förtjänster, inklusive 1969 
års beslut om att göra reformen obligatorisk. Det ursprungliga beslutet 1962 om 
att reformens genomförande var frivilligt var, enligt Svensson, taktiskt betingat 
för att dämpa kommunernas motstånd mot reformen.100

Ytterligare en licentiatavhandling i det första kommunalforskningsprojektet 
har viss aktualitet för mitt forskningsproblem, även om den behandlar en effekt 
som uppstod till följd av reformens lokala genomförande. Den skrevs av Gunnel 
Gustafsson och hon studerade i detalj vilken reducering av antalet förtroende
valda som reformen medförde i sex block. Det visade sig att antalet personer 
med kommunala förtroendeuppdrag, exklusive taxeringsnämnderna, reducerades 
med mellan 47 och 66 procent i de sex blocken. Den högsta siffran gällde emel
lertid i ett kommunblock som enbart genomförde en partiell sammanläggning, 
vilket betydde att den samlade reduceringen var ännu större den dag blocket var 
helt färdigbildat till en kommun. Föga förvånande skedde den minsta reduce
ringen av uppdragen i de block som bestod av minst antal kommuner och kom
mundelar.107 108

Det totala antalet uppdrag, exklusive taxeringsnämnderna, reducerades med 
mellan 55 och 69 procent. Att minskningen av antalet uppdrag var större än re
duceringen av antalet personer med uppdrag hängde samman med att antalet 
uppdrag per person blev färre.105

Frågan om sammanläggningsbesluten och indelningsreformens demokratiska 
konsekvenser behandlas också i ett antal uppsatser från slutet av 1960-talet och 
början av 1970-talet. Teman som berörs gäller reduceringen av antalet förtroen-

105 Carlsson 1966, Cederlund 1966, Göransson 1968, Franzén 1969, Gustafsson, Håkan 1969, 
Hagman 1969, Hansson 1969, Magnusson 1969, Nordström 1969, Persson 1969, Appert 1969, 
Björkhem 1969, Nordahl 1969, Thordsson 1969, Thombcrg 1969, Wcijdcn 1969, Gustafsson 1970, 
Helldov 1970, Holmgren 1970, Kömcr 1970, Landin 1970, Lawcsson 1970, Nilsson 1970, Persson, 
Kaj 1970, Persson, Kaj Stig 1970, Pcrmvall 1970, Pettersson 1970 och Svensson, Ing-Maric 1970.

106 Svensson, Ronny 1970 s 81 ff.
107 Gustafsson, Gunnel 1969 s 19ff och 85ff.
108 Gustafsson, Gunnel 1969 bilaga 22 26.



deuppdrag och kommuninvånarnas syn på behovet av sammanläggning och in
formationen till allmänheten inför samgåendet.IIW

Andra kommunalforskningsprojektet
I det andra kommunalforskningsprojektet skedde det en fokusering på de effekter 
som kommunblocksreformens genomförande hade medfört.* 110 En delrapport ut
gjordes dock av en översikt över förändringar av lokal/kommunal indelning sett 
ur ett längre historiskt perspektiv. Rapporten gick inte in på några detaljer kring 
det lokala genomförandet av kommunblocksreformen, utan höll sig till den nat
ionella beslutsprocessen och argument för och emot reformen.111

Två andra delrapporter i det andra kommunalforskningsprojektet tog direkt 
respektive indirekt upp de kommundelningar som ägde rum 1980 och 1983. Den 
första rapporten berörde de två första kommundelningarna, Dorotea ur Åsele och 
Vadstena ur Motala, båda genomförda vid årsskiftet 1979/1980. Doroteas utbryt
ning ur Åsele hade stöd av en majoritet av ledamöterna i Åsele kommunfullmäk
tige, som 1976 tog beslut om att ställa sig bakom kravet på att Dorotea åter 
skulle få bli egen kommun. Fullmäktigebeslutet hade föregåtts av en namnin
samling i Dorotea förutvarande kommun. Delningen godkändes av regeringen 
våren 1979, efter att den mellanliggande processen bl.a. hade innehållit en om
fattande enkätundersökning som visat att det fanns stöd för en kommundelning 
hos en klar majoritet av de tillfrågade personerna. I förutvarande Dorotea kom
mun var majoriteten för en delning av kommunen stark. Även inom tidigare 
Åsele kommun fanns en majoritet för delning, även om den inte alls var så stark. 
1 förutvarande Fredrika kommun, som var den klart minsta kommundelen till 
folkmängden, var dock en majoritet av de tillfrågade mot kommunindelning.112

1 Vadstena drevs frågan om en kommundelning av en lokal aktionsgrupp som 
lät hålla en folkomröstning i frågan. Fullmäktige i Motala, Länsstyrelsen i Öster
götlands län och Kammarkollegiet avstyrkte alla delningen, men regeringen be
slöt ändå att genomföra den. En stor del av avsnittet om Vadstena ägnas emeller
tid åt att behandla hur den nya kommunen lyckades bygga upp en fungerande 
nämnd- och förvaltningsorganisation under tiden mellan regeringsbeslutet om 
delning och delningens ikraftträdande. 1 Vadstenas fall blev perioden kort och 
uppgick till bara drygt åtta månader.113

Rapporten om kommunala folkomröstningar behandlade folkomröstningar 
som hållits under åren 1978 och 1980. Tre av dessa gällde frågan om en eventu
ell kommundelning av Vaxholms, Härjedalens och Vara kommuner. Vaxholms 
och Vara kommuner kom senare att delas, bl.a. till följd av resultaten i folkom
röstningarna. 1 den förstnämnda kommunen fanns det en majoritet för delning 
inom båda de förutvarande kommunerna, medan det gällande Vara endast fanns

Lindsten 1969, Brolin 1971, Fransson och Hansson 1971, Henriksson 1972, Mörstam 1973, Er
iksson och Stcnchall 1974.
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en övervikt av ja-röster för delning i den kommundel, Essunga, där det framförts 
krav på att åter få bilda en egen kommun. 1 Härjedalens kommun fanns det bara 
en majoritet för en kommundelning inom en av de fem förutvarande kommuner 
som år 1974 hade bildat Härjedalens kommun.114

Frågan om kommundelningar och de folkomröstningar eller andra opinions
undersökningar som har föregått dessa har också behandlats av en av de många 
kommunah/lokaldemokratiska utredningar som har verkat i Sverige under 1970-, 
1980-och 1990-talen."5 116

Efter andra kommunalforskningsprojektet
Efter slutförandet av det andra forskningsprojektet har den statsvetenskapliga 
forskningen ägnat tämligen begränsat intresse för kommunblocksreformen. Det 
finns emellertid några publikationer som berör ämnet. Den första studien utgör 
en liten del av Jörgen Hermansons publikation, Politik som intressekamp. 
Parlamentariskt beslutsfattande och organiserade intressen i Sverige. I ett av
snitt behandlar Hermansson samtliga större riksdagsbeslut under 1900-talet som 
gällt kommunala indelningsfrågor, från 1919 års indelningslag fram till tillkoms
ten av den nya kommunala indelningslagen år 1979.'I(> Det är av särskilt intresse 
att Hermansson betonar att forskningen kring riksdagsbesluten av kommunala 
indelningsfrågor är så blygsam.117 118 Beslutet gällande den förstnämnda lagen och 
principbeslutet 1946 om att genomföra det som kom att benämnas storkommun- 
reformen (genomförd 1952) lämnar jag dock därhän i denna framställning.

Utredningen som ledde fram till principbeslutet om kommunblocksreformen 
1962 tillsattes av regeringen under hösten 1959. Till en början bestod utredning
en enbart av sex ledamöter, varav tre från regeringsdepartementen, två från 
stads- och kommunförbunden samt en person anställd vid Kammarkollegiet, som 
var den statliga myndighet som ansvarade för kommunala indelningsfrågor. 
Hermansson benämner denna sammansättning partsoligopol, då enbart berörda 
parter och inga politiker fanns med. Nio månader efter utredningens tillsättning 
tillkom ytterligare sex ledamöter, vilka alla var riksdagsledamöter eller förutva
rande riksdagsmän. Utredningen fick därmed, enligt Hermansson, karaktär av 
partimonopol.11 s

I november 1960 utsågs tre nya ledamöter, som alla var partsrepresentanter. 
Det innebar att utredningen åter fick karaktär av partsoligopol. Enligt utredning
ens förslag skulle de framtida svenska kommunerna utgöras av naturliga och väl 
fungerande näringsgeografiska enheter, uppbyggda kring en centralort med till
hörande omland. Dessa enheter måste ha en bärkraftig folkmängd, ingen kom
mun borde ha färre än 8000 invånare. Reformen skulle genomföras på frivillig

114 Ds Kn 1981:2
115 SOU 1993:90 s 395^430.
116 Hermansson 1993 s 182-199.
11 Hermansson 1993 s 184. Efter Hermanssons undersökning har jag själv gjort en ingående studie 
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118 Hermansson 1993 s 190.



väg, varför ingen kommun borde tvingas till att läggas samman med andra kom
muner. Utredningen var med undantag för en punkt enig om förslaget. Oenighet
en gällde att stadsförbundets båda ledamöter inte ville ställa sig bakom intention
erna om att införa en enhetlig kommunbeteckning, som innebar att städer, kö
pingar och landskommuner alla skulle benämnas enbart kommuner.119

Vid riksdagsbehandlingen av ärendet uppstod motsättningar, av Hermansson 
benämnda konfrontation, genom att både Centerpartiet och Högerpartiet hade in
vändningar mot den socialdemokratiska regeringens brådska i hanteringen av 
frågan. Enligt dessa partiers företrädare kunde det vara möjligt att undvika en 
andra kommunal indelningsreform genom att byta huvudman för några av de be
fintliga kommunala ansvarsområdena, exempelvis skolväsendet, att bilda fier 
kommunalförbund samt alt öka statsbidragen till de mindre kommunerna. Prin
cipbeslutet om att genomföra reformen togs av en majoritet bestående av Social
demokraterna, Kommunisterna och flertalet av riksdagsledamöterna från Folk
partiet. Det blev sedan regeringens uppgift att fastställa indelningen i kommun
block och vid genomförandet av denna process förekom ett visst missnöje från 
kommunalt håll, framförallt kommuner med låg folkmängd.120

De frivilliga kommunsammanläggningama, som reformen byggde på, gick 
inte särskilt snabbt, varför den socialdemokratiska regeringen fann takten alltför 
långsam. Vid ingången av år 1969 var det bara 75 av 282 kommunblock som 
hade lagts samman till en kommun och i vissa block hade det inte gjorts några 
förberedelser alls för en sammanläggning. Enligt regeringen var det nödvändigt 
att slutföra reformen för att kunna upprätthålla en fungerande lokal självstyrelse. 
Därför lät kommunikationsministern, som var ansvarigt statsråd, upprätta en 
promemoria som innehöll två alternativ till att kunna slutföra reformen i ett 
högre tempo. Nästan hälften av landets kommuner var vid remissbehandlingen 
mot att införa en tvingande lagstiftning för att kunna lägga samman alla block. 
Den socialdemokratiska regeringen drev det mest långtgående alternativet som 
innebar att alla sammanläggningar måste vara slutförda senast år 1974. Ett skäl 
var att de kommuner som tillstyrkt lagstiftning hade totalt 4,6 miljoner invånare, 
medan de kommuner som var emot hade en sammanlagd folkmängd på bara 1,9 
miljoner invånare. Kritikerna av denna lagstiftning menade att regeringen gjorde 
sig skyldiga till en viss inkonsekvens genom att påstå sig slå vakt om den kom
munala självstyrelsen, men samtidigt vara beredd att genomföra tvångsåtgärder 
riktade mot kommuner som ville bestå som egna kommunala enheter.121

Hermansson menar att beslutet om att slutföra kommunblocksreformen var ett 
bra exempel på en beslutsprocess där regeringen valde att driva igenom sin linje 
trots motstånd från andra partier och en hel del kommuner. Mest negativa till be
slutet var, enligt Hermansson, Centerpartiet, men alla de tre borgerliga partierna 
röstade emot tvångslagstiftningen. Beslutet togs därmed under konfrontation, 
vilket inte var direkt förvånande eftersom den socialdemokratiska regeringen inte 
lät indelningsreformen ha sin gång, baserad på frivilliga kommunsammanlägg
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120 Hermansson 1993 s 191 f.
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ningar, i enlighet med det principbeslut som togs år 1962. Reformen slutfördes i 
enlighet med tvångslagstiftningen och även om vissa av sammanläggningarna 
skedde under protester kom de nya kommunala enheterna ganska snart att bli ac
cepterade av medborgarna. Några kommundelningar genomfördes dock för att 
korrigera sammanläggningar som inte nått acceptans hos invånarna.1“”

Processen som slutligen resulterade i 1979 års indelningslag tog sin början 
1974, när det tillsattes en utredning, som hade partimonopol, för en översyn av 
den gamla indelningslagen från 1919. Utredningens slutbetänkande från 1978 
var enigt och innebar bl.a. att kommunerna skulle fa större inflytande vid indel- 
ningsändringar. Den folkpartistiska regeringen lade 1979 fram en proposition 
som nästan helt anslöt sig till utredningens betänkande. Vid frågans riksdagsbe
handling gjordes vissa förändringar, på förslag från Centerpartiet respektive So
cialdemokraterna, men beslutet kunde ändå tas i enighet i riksdagen. Centerparti
ets ändringsförslag avsåg behovet av kommunala folkomröstningar eller annan 
opinionsundersökning som grund för beslut om indelningsändringar. Hermans
son menar att detta var i linje med Centerpartiets allmänt decentraliseringsvän- 
liga hållning och även en tydlig markering mot den indelningspolitik som den 
socialdemokratiska regeringen fört vid besluten om kommunblocksreformen 
1962 och 1969. Den nya lagen innebar sålunda att det skulle vara förhållandevis 
svårt för en regering att genomföra tvångsmässiga sammanläggningar.122 123

Den andra boken utgörs av Urban Strandbergs doktorsavhandling, Debatten 
om den kommunala självstyrelsen 1962-1994. Den studerade perioden medför 
att besluten om kommunblocksreformen ingår i undersökningen. Partiernas syn 
på de kommunala indelningsfrågorna behandlas i ett kapitel i boken. Nedan föl
jer en genomgång parti för parti, men Vänsterpartiet kommunisterna ingår inte 
eftersom partiet då ännu saknade kommunalpoliliskt program. Det hade Kristen 
Demokratisk Samling (KDS), även om partiet inte fanns i riksdagen.124

Kristen Demokratisk Samling bildades först år 1964, alltså efter att riksdagen 
1962 fattat principbeslut om alt genomföra kommunblocksreformen. Partiet var i 
grunden anhängare av små självständiga kommuner, men accepterade ändå 
kommunblocksreformen eftersom det ansågs finnas ett behov av att kommunerna 
samarbetade. De gamla kommunala enheterna borde emellertid ändå hållas le
vande, bl.a. genom att kommunala verksamheter decentraliserades.125

Högern/Moderata samlingspartiet hade, enligt Strandberg, inga egentliga 
principiella invändningar mot kommunblocksreformen, utan vände sig emot att 
beslutsunderlaget inte var tillräckligt, främst borde uppgiftsfördelningen inom 
den offentliga sektorn prövas mer ingående, samt att det skedde en noggrannare 
konsekvensanalys av komnuinblocksindelningen. Partiet ansåg att det var myck
et betydelsefullt att den nya kommunindelningen blev bestående under lång tid, 
till skillnad mot storkommunreformen, som blivit överspelad mycket snabbt. När 
kommunblocksreformen gick mot sitt slutförande var partiet mer kritiskt, dels till
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följd av att de båda indelningsreformerna medfört en så kraftig minskning av an
talet kommunala förtroendeuppdrag, dels därför att reformerna ändrat gamla in
vanda kommunala indelningar.121’

Centerpartiet var det parti som hade det största principiella motståndet mot att 
kommunblocksreformen genomfördes. Invändningarna gällde inte minst den från 
kulturgeografisk teori hämtade centralortsprincipen. Faktorer som tradition, kul
tur och mellanmänsklig kommunikation borde, enligt Centerpartiet, också vägas 
in i bedömningen. Ett system med små kommuner var förenligt med god kom
munal service och modernisering, om vissa befintliga kommunala uppgifter 
överfördes till ett regionalt huvudmannaskap. Kommunsammanläggningar fick 
dock tillgripas om de små kommunerna inte klarade ålagda uppgifter. Stora 
kommunala enheter var enligt partiet negativt för demokratins medborgerliga 
och lokala förankring.126 127 128

Till skillnad från Högern och Centerpartiet ställde sig flertalet av Folkpartiets 
riksdagsledamöter bakom principbeslutet om kommunblocksreformen år 1962. 
Partiet betonade dock hur viktigt det var att indelningsreformen genomfördes 
helt på frivillig väg. Det var därför logiskt att Folkpartiet var motståndare till 
1969 års riksdagsbeslut om att göra reformen obligatorisk. År 1962 hade partiet 
sett kommunsammanläggningar som ett fruktbart alternativ till att bilda fler 
kommunalförbund, detta i syfte att reducera kommunernas stegrade kostnader 
och därmed allt större ekonomiska beroende av staten. Reformens genomförande 
innebar emellertid också negativa effekter, framförallt den stora reduceringen av 
antalet förtroendevalda i kommunerna. Ett sätt att minska de negativa effekterna 
var att skapa kommundelsråd i syfte att skapa en fungerande närdemokrati.I2S

Socialdemokraterna såg bl.a. genomförandet av kommunblocksreformen som 
ett viktigt medel för undanröja de många små kommunernas stora ekonomiska 
beroende av staten. Andra motiv var att de mindre kommunerna inte kunde ge 
sina medborgare en god kommunal service och att de inte var kapabla att genom
föra välfårdsreformer som var beslutade på riksnivå. En verklig kommunal själv
styrelse krävde sålunda kommuner med större ekonomiska resurser. Då kunde 
också den kommunala demokratin hållas levande och kommunerna aktivt med
verka i samhällsplaneringen. I annat fall kunde medborgarna tappa intresset för 
de kommunala frågorna.129

Sammanfattningsvis menar Strandberg att framförallt 1969 års riksdagsbeslut 
om att göra kommunblocksreformen obligatorisk visade på tydliga skillnader i 
synen på kommunerna mellan Socialdemokraterna och de tre borgerliga partier
na. Socialdemokraterna var anhängare av synsättet forvaltningskommunen som 
innebar att kommunerna var tydligt underställda staten, alltså en högre grad av 
statsbundenhet. De borgerliga partierna såg i större utsträckning kommunerna 
som självständiga politiska enheter. Inom ramen för en statsbundenhet var det

126 Strandberg 1998 s54ff.
127 Strandberg 1998 s 66, 72, och 77f.
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129 Strandberg 1998 s 91 f och 99f.



logiskt att staten med tvång drev igenont sammanläggningar, medan synsättet om 
självständiga politiska samfälligheter hade svårare att godta sådana åtgärder.130

Den tredje statsvetenskapliga publikationen från tiden efter det andra kom
munalforskningsprojektet är Peder Nielsens avhandling, Kommunindelning och 
demokrati. Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige. 1 denna 
ägnas principbesluten om kommunala indelningsfrågor i riksdagen mycket be
gränsad uppmärksamhet. Det gäller även beslutet 1979 om alt införa en ny indel
ningslag, som sedan endast tillämpats i samband med kommundelningar.1 ''

Däremot behandlas sammanläggningarna i kommunblocksreformen. Eftersom 
studien även innefattar de kommundelningar som ägt rum efter 1974 görs det en 
sammanställning av alla de 290 kommunernas indelningshistorik från år 1862 
fram till 2003. Den visar att 24 (23) kommuner har haft oförändrade gränser allt
sedan kommunbegreppets införande år 1862. Vidare var det 15 kommuner som 
tillkom före år 1962, merparten redan genom storkommunreformen år 1952. 
Mellan 1963 och 1969 bildades 38 av de nuvarande kommunerna. Vid 1971 och 
1974 års sammanläggningar (samt ytterligare en sammanläggning år 1977) bil
dades det 159 kommuner på formellt frivillig väg, även om del fanns en bakom
liggande tvångslagstiftning. Slutligen har 13 nya kommuner tillkommit genom 
kommundelningar åren 1974-2003.132

Mellan 1976 och 2000 inlämnades det 43 ansökningar om kommundelningar, 
men då vissa av ansökningarna kommit från samma kommun vid flera tillfällen 
har det handlat om delning av totalt 35 kommuner. De kommundelar som velat 
bilda en egen kommun har haft mellan 20 500 och 1784 invånare. Motivet till att 
göra delningar har varierat en hel del, men ett skäl tycks ha varit politiska motiv, 
där kommundelarna har haft olika politisk struktur. Andra motiv har varit bris
tande samhörighet mellan kommundelarna, bl.a. till följd av olikartad kulturgeo
grafisk struktur samt att kommunernas centralortsfunktion varit uppdelad på flera 
orter. Det skäl som officiellt ofta har lyfts fram är de demokratiska aspekterna på 
frågan, då delningar har setts som en metod att förbättra kontakter mellan väljare 
och de valda politikerna. En delning medför i regel en utökning av antalet kom
munala förtroendeuppdrag. I de folkomröstningar som hållits under den aktuella 
perioden har i medeltal 58 procent av de röstande i den kommundel som vill 
bilda egen kommun röstat för en delning. Det genomsnittliga valdeltagandet var 
71 procent. Sett till hela kommunerna uppgick valdeltagandet till 60 procent och 
av de röstande var det 38 procent som ställde sig positiva till en delning.133

Det senaste bidraget från statsvetenskapen kommer från en finsk-svensk anto
logi skriven av Jan Sundberg, Stefan Sjöblom och Ingemar Wörlund, med titeln 
Kommunala folkhemmet. Uppbyggnad, de gyllne åren, nedmontering. Denna 
publikation har en mycket läng undersökningsperiod, från 1862 års kommunalre
form fram till nutid. 1 föreliggande forskningsläge begränsar jag mig emellertid 
till att behandla det som berör kommunblocksreformen. Inledningsvis framhålls

130 Strandberg 1998 s 103ff.
131 Nielsen 2003 s 27ff, I69ff och 215ff.
132 Nielsen 2003 s 171 f.
133 Nielsen 2003 s 21 7- 222, 244ff, 269ff och 313f.



det att de båda kommunala indelningsreformema medförde en mycket kraftig 
minskning av antalet förtroendevalda i landets kommuner och att antalet an
ställda tjänstemän ökade avsevärt. Antalet tjänstemän överstiger numera vida det 
totala antalet kommunalpolitiker. Tjänstemannaförvaltningen är helt nödvändig 
för att kunna utföra alla de uppgifter som kommunerna är satta att sköta. Den 
kommunala servicen i Sverige anses med internationella mått vara av mycket 
hög kvalitet och skillnaderna mellan kommunerna är inte särskilt stora.1,4

Principbeslutet om kommunblocksreformen 1962 framställs som framförallt 
kopplat till behovet av näringspolitiska insatser och av bärkraftiga centralorter, 
införandet av enhetsskolans högstadium samt alt skillnaderna i servicenivå mel
lan olika kommuner borde jämnas ut. Däremot hade frågor om kommunal demo
krati en underordnad roll i beslutsprocessen. När den socialdemokratiska rege
ringen år 1969 drev igenom att reformen skulle slutföras med tvångsåtgärder var 
motiveringen främst behovet av utökad samhällsplanering och att det annars 
fanns risk för att samhällsstrukturen inte blev jämlik i olika delar av landet. Vi
dare var den kommunala demokratin inte något självändamål. De borgerliga par
tiernas motstånd mot tvångsåtgärderna hade sin grund i att partierna ville värna 
kommunernas rätt till självbestämmande och att kontakterna mellan väljarna och 
kommunalpolitikerna måste upprätthållas. Ungefär hälften av landets kommuner 
var motståndare till att det blev möjligt att göra tvångsmässsammanläggningar. 
När det senare blev aktuellt alt dela kommuner som en reaktion på missnöje med 
de tvångsmässiga sammanläggningarna var det oftast demokratifrågor som lyftes 
fram som det viktigaste motivet.* 135

Inom disciplinen historia har forskning om kommunblocksreformen främst 
gjorts från och med 1990-talet och framåt. Detta har skett i uppsatser på grund
utbildningsnivå, bl.a. av mig själv, och främst gällt olika former av fallstudier.136

En av mina egna uppsatser har en generell karaktär och behandlas därför här. 
Den undersöker slutförandet av kommunblocksreformen 1965 1974. Två huvud
teman berörs, dels takten i reformen, dels förekomsten av tvångssammanlägg- 
ningar 1971 och 1974. Sammanläggningarna 1965, 1967 och 1969, vilka gjordes 
när reformen ännu byggde på frivillighet, var inte jämnt fördelade över landet. 
Blekinge, Örebro och Norrbotten var de tre län där reformen resulterat i alt fler
talet block redan 1969 var färdigbildade.1'7 Det stora antalet sammanläggningar 
1971 innebar att skillnaderna mellan länen blev mindre.138

År 1971 var det 38 kommuner i 24 block som av regeringen tvingades till 
sammanläggning trots att de krävt att få slippa en sådan. Det fanns en partipoli
tisk dimension genom att hela 32 av de 38 kommunerna, utgörande 84 procent, 
styrdes av en borgerlig fullmäktigemajoritet. Antalet tvångssammanläggningar

1,4 Sundberg och Sjöblom 2011 s 16, Sundberg 2011 s 107-116 och Sjöblom 2011 s 183f.
135 Sundberg och Sjöblom 2011 s 49ff, Sundberg 2011 s 102-108, Wörlund 2011 s 131 och 145ff 

och Sjöblom 2011 s 167ff.
136 Larsnäs 1995, Wångmar 1996, Wångmar 1997, Wångmar 1998, Rantatalo 2004 och Lindfors 

2009.
137 Wångmar 1998 s30ff.
138 Wångmar 1998 s 33ff.



1974 var I I kommuner i nio block. Även denna gång hade flertalet av kommu
nerna borgerlig majoritet.139 140

Det förekommer även begränsad forskning inom ämnet kulturgeografi. 1 Ger
hard Gustafssons avhandling, Etik och lokala utvecklingsstrategier. Bevaring el
ler förändring av människans livsvillkor, är forskningsobjektet Östmarks försam
ling i nuvarande Torsby kommun. Gustafsson kommer även in på kommun- 
blocksreformen som medförde att Östmarks kommun lades samman med Torsby 
kommun 1971. Det var en tvångssammanläggning, då Östmarks kommunalfull
mäktige med röstsiffrorna 14 mot 12 hade beslutat att sammanläggningen skulle 
ske först 1974. Konflikten följde nästan helt den politiska blockgränsen, där So
cialdemokraterna ville ha ett samgående redan år 1971, medan borgerligheten 
ville vänta till år 1974. Länsstyrelsen, Kammarkollegiet och slutligen även rege
ringen gick på linjen om sammanläggning 1971 och en sådan kom till stånd.14"

Sammanfattning
Sammanfattningen av den tidigare forskningen är betydelsefull, framförallt där
för alt det redan finns en hel del forskning om kommunblocksreformens genom
förande. Det får betydelse för syfte, frågor och allmänn inriktning på förelig
gande studie. Nedan diskuteras de tomrum i den tidigare forskningen som före
liggande studie strävar att fylla ut.

Den internationella forskningen om kommunsammanläggningar är relativt sett 
mindre omfattande än den forskning som gäller för kommunblocksreformen. Av 
den internationella forskningen framgår dels vilka samhällsförändringar som kan 
medverka till att kommunsammanläggningar kommer till stånd, dels vilka länder 
i Europa som genomfort sådana sammanläggningar, hur omfattande de varit och 
under vilka tidsperioder de ägt rum. Det här anknyter till den inledande delen av 
min första huvudfrågeställning: Vilka strukturella samhällsförändringar bidrog 
särskilt till att kommunblocksreformen kom till stånd? Vilka likheter och skill
nader fanns i relation till andra länder i Europa gällande förekomsten av kom
munsammanläggningar, omfattningen av dessa och det tidsmässiga sambandet?

Den nationella forskningen om kommunblocksreformen har bara tämligen be
gränsat behandlat principbesluten i riksdagen. Det som utförts har i huvudsak ba
serats på riksdagstrycket. Voteringsbilagor, protokoll och andra handlingar från 
partiernas riksdagsgrupper samt tidningsmaterial har inte varit föremål för någon 
vetenskaplig granskning. Niemis avhandling i statskunskap tar emellertid upp 
voteringarna vid principbeslutet 1962. Ett annat undantag är Hans Rings licenti
atavhandling i statskunskap som behandlar remissbehandlingen av den utredning 
som föregick det första principbeslutet om kommunblocksreformen, som fattades 
år 1962.

Remissbehandlingen inför det andra principbeslutet 1969 om att göra refor
men obligatorisk har inte varit föremål för någon forskning alls. Detta beslut var

139 Wångmar 1998 s 37—46.
140 Gustafsson 1986 s 140-145.



både mer konfliktfyllt och mer kontroversiellt. Bristen på forskning om stora de
lar av principbesluten återspeglas också i min andra huvudfrågeställning, särskilt 
de senare frågorna: Var motsättningarna mellan partierna ideologiskt djupgå
ende? Hur uppfattade samtiden den socialdemokratiska omsvängningen 1968 
/1969 om synen på behovet av en tidsplan för reformens slutförande och möjlig
heten att kunna göra tvångsmässiga sammanläggningar? Kan det ha bidragit till 
partiets tillbakagång i valen 1970 och 1973?

Forskningen om indelningen i kommunblock 1962-1964 är ganska väl utfors
kat genom Lennart Brantgärdes avhandling, även om denna inte riktigt omfattar 
landets alla kommuner. Studien behandlar inte skillnader mellan länen, varför 
det inte går att utläsa kommunernas inställning till blockindelningen i respektive 
län. Genom att undersökningen avslutas när blockindelningen slutförts 1964 
finns det ingen möjlighet att koppla ihop resultaten med takten i sammanlägg
ningarna under perioden 1965-1974.

Dessa sammanläggningar, liksom de revideringar av blockindelningen som 
ägde rum under åren 1967-1976, har inte varit föremål för någon forskning mer 
än högst övergripande, dels av Peder Nielsen, dels av mig själv inom ramen för 
en uppsats på grundutbildningen. Här finns det anknytning till mina frågeställ
ningar, nämligen frågorna om: Vilka möjligheter hade kommuner att få gehör för 
invändningar mot förslag från statliga organ vid det lokala genomförandet? Hade 
kommunernas politiska majoritetsläge stor betydelse för synen på indelningsre- 
formen? Vilka var de mest frekventa motiven till eventuellt motstånd mot att be
höva sammanläggas med andra kommuner, en stark lokal identitet, att de befint
liga kommunerna fungerade väl som lagom stora demokratiska enheter eller 
rädsla för en centralisering av kommunala servicefunktioner? I vilken utsträck
ning förekom konflikter inom kommunerna i synen på kommunblocksreformen 
och hade eventuell oenighet partipolitisk eller geografisk grund?

Samarbetsnämndemas verksamhet har studerats av Rolf Jönsson i en licenti
atavhandling, men denna följer inte alltid nämnderna fram till reformens slutför
ande, eftersom den publicerades redan 1971. Mina möjligheter till att göra jäm
förelser med Jönssons resultat försvåras emellertid av att fallstudierna av tre län 
inte har tagits med i föreliggande publikation, utan avses bli föremål för separat 
publicering.

Utöver de olika delarna där denna studie skall ge prov på viss ny forskning är 
ambitionen också att skapa en så heltäckande bild av reformen som möjligt, ge
nom att både försöka vara detaljerad och övergripande inom ramen för samma 
studie. Detta kräver naturligtvis även en mycket omfattande insamling av otryckt 
källmaterial från statliga och kommunala arkiv. Ingen tidigare forskning på om
rådet torde ha haft ett sådant brett syfte.



3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Studiens teoretiska utgångspunkter är främst hämtade från teoribildningar som 
kommer till användning inom historia och statsvetenskap. Det handlar om föl
jande sju delmoment:

• Förhållandet mellan stal och kommun.
• Implementering.
• Konflikt, konsensus och politisk kultur.
• Decentralisering och centralisering samt centrum och periferi
• Kommunstorlek och demokrati kontra effektivitet.
• Lokal identitet och lokal identifikation.
• Utvecklingen mot större kommuner.

Tanken bakom de teoretiska utgångspunkterna är att merparten av delmomenten 
skall ha något inbördes samband och därmed kunna anknyta till varandra, vilket 
ytterligare skall öka förutsättningarna att fungera som fruktbara analysredskap.

Relationen mellan stat och kommun har framförallt en anknytning till temat 
implementering, men även till begreppen decentralisering och centralisering i de
ras funktionella innebörd. I min framställning inordnas dock den funktionella in
nebörden av decentralisering och centralisering i avsnittet om förhållandet mel
lan stal och kommun. Avsnittet nedan om decentralisering och centralisering 
samt centrum och periferi har fått en nästan uteslutande geografisk (rumslig) in
nebörd. Konflikt, konsensus och politisk kultur, som både kan appliceras på 
riksdagsbehandlingen av principbesluten om kommunblocksreformen och de 
olika kommunala besluten om reformen, kan kopplas till det stora flertalet av de 
övriga delmomenten. Dessa anknytningar utvecklas nedan.

Förhållandet mellan stat och kommun, inte minst om staten skall ha rätt att 
tvångsvis slå samman kommuner, kan ha stor betydelse för möjligheterna att im- 
plementera en kommunal indelningsreform. Det handlar inte minst om hur lång 
tid som implementeringen kan ta i anspråk. Konflikt, konsensus och politisk kul
tur finns sålunda både på nationell politisk nivå och på kommunal nivå. Grunder 
för politiska konflikter kan vara synen på förhållandet mellan stat och kommun, 
värderingen av den centralisering av kommunal verksamhet som kan uppstå vid 
en kommunsammanläggning, den lämpliga kommunstorleken utifrån ett demo
kratiskt perspektiv (främst folkmängden) samt om den lokala identiteten skall 
beaktas vid ställningstaganden om kommunsammanläggningar.

Avsnittet om utvecklingen mot större kommunala enheter har en mer övergri
pande inriktning. En del är här den politiska prioriteringen om att genomföra 
sammanläggningar av kommuner i syfte att bygga ut och förbättra välfärdssam
hället. Här föreligger det självklart risk för politiska konflikter, varför det delvis 
kan knytas till momentet om konflikt, konsensus och politisk kultur.



Förhållandet mellan stat och kommun
Synen på förhållandet mellan staten och kommunerna varierar en hel del. Det 
gäller dels skillnader mellan olika åsiktsinriktningar, dels om skiftningar mellan 
olika perioder. Enligt historikern Svenbjörn Kilander var kommunernas själv
ständighet i förhållande till staten stor år 1862. De sågs vid 1862 års kommunre
form som en del av samhällets privata/enskilda sfär. Kommunerna sågs som åt
skilda från det statliga/offentliga samhället. Det offentliga samhället var en enhet 
med kungen som den högste företrädaren. Synsättet med kommunerna i den pri
vata 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 räkna
des inte längre till den enskilda/privata sfären.141

Historikern Torbjörn Nilsson och statsvetarna Mats Dahlkvist (Lindberg) och 
Urban Strandberg har däremot en annan syn på relationen mellan stat och kom
mun 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.14' Dahlkvist och Strandberg går ännu längre 
och menar att 1862 års förordningar gjorde landets kommuner till lokala offent
liga 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. Tyd
liga uttryck för detta har dels varit den kommunala indelningslagen 1919, som 
fastslog att inga kommuner hade någon laglig rätt till sitt territorium, dels de 
båda kommunala indelningsreformema. De ses som forvaltningsreformer inom 
ramen för enhetsstaten. Det övergripande förhållandet mellan stat och kommun 
kallar de den enhetsstatliga integrationismens tradition. Kommunerna hade ka
raktären av lokala verkställare av statlig reformpolitik. Det har gjort att den kom
munala självstyrelsen har haft inskränkningar.144 Även statsvetarna Nils Stjer- 
nquist och Håkan Magnusson framför med utgångspunkt från 1862 års förord
ningar ett synsätt som i stora drag ansluter till Dahlkvist och Strandberg.144

Dahlkvist och Strandberg redovisar följande fyra principiella uppfattningar:144

1. Gemenskapskommunen. Denna uppfattning innebär att kommunerna är 
spontant och organiskt framvuxna lokala samhällen, vilka innehar en 
traditionsgiven och ursprunglig självständighet. Gemenskapen kopplas 
då bakåt i tiden till socknen, byalaget eller det äldre stadsväsendet. Ge
menskapen medför en romantisk inspiration, oavsett hur det är med den 
historiska sanningshalten. Vidare finns en historisk organismtanke, vil

14 Kilander 1991 s 44-55 och 64f.
I4; Nilsson 1994 s 138 och 271 f.
14 Dahlkvist och Strandberg 1999 s 279ff och Dahlkvist och Strandberg 1994 s 66.
141 Stjcrnquist och Magnusson 1988 s I8ff.
14 Dahlkvist och Strandberg 1999 s 279ff.



ken handlar om en faktisk och naturlig tillhörighetskänsla med en bygd 
eller en stad, där gemenskapen mellan invånarna är tydlig. Den kom
munala samfalligheten är inte politisk, då invånarna inte har karaktären 
av medborgare. Istället gäller det en form av medlemskap. Den lokala 
samfälligheten kan jämföras med en stor familj med en kollektiv social 
gemenskap. I modern form har gemenskapskommunen främst anknyt
ning till idéer om lokalsamhälle och lokal gemenskap.

2. Kontraktskommunen. Uppfattningen har sin grund i den radikala liberal
ismen. Utgångspunkten är den självstyrande människan, som tillsam
mans med andra individer genom en form av samhällskontrakt sluter sig 
samman och tillsammans bildar ett samhälle. Det är inte något organiskt 
och traditionellt framvuxet samhälle, utan kontraktet är rationellt och 
mekaniskt sammansatt. Samfalligheten konstitueras utifrån individen 
och har karaktären av en association av autonoma individer, som sluter 
sig samman genom ett samhällskontrakt. Kontraktskommunen har både 
en egen politisk självständighet och en egen rättslig kompetens.

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

4. Forvaltningskommunen. Denna syn på relationen mellan stat och kom
mun motsvarar statsorganismkommunen, men i modem form och gäller 
en relativt nära koppling mellan den konservativa statsidealismen och 
en offentlig sektorssocialism, som det svenska socialdemokratiska par
tiet har anslutit sig till. Skillnaden är den historiska tidpunkten och de 
socialpolitiska ambitionerna. Forvaltningskommunen lanserades av So
cialdemokraterna under 1920-talet. Den är synonym med den svenska 
enhetsslatliga integrationismen, där kommunerna ses som en integrerad 
del i den statliga förvaltningen. Kommunerna utgör då redskap för en 
nationellt beslutad reformpolitik, vilken syftar till alt helt jämna ut ser
viceskillnader mellan olika kommuner. Kommunerna måste därför vara 
stora och enhetliga. Deras demokratiska legitimitet utgår från nationen.

Dimensionen statsbundenhet och självständighet har stora likheter dels mellan
gemenskapskommunen och kontraktskommunen, som prioriterar självständighet,



dels mellan statsorganismkommunen och forvaltningskommunen, som båda in
nebär en hög grad av statsbundenhet.146

Statens moderna relationer till kommunerna har främst två inriktningar, styr
ning och samverkan. Kommunal självstyrelse används också som term för relat
ionen mellan staten och kommunerna.147 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 införts successivt. Verksamheter som länge varit en kommunal 
angelägenhet har förstatligats, medan andra statliga verksamheter har kommuna- 
liserats. Beroendet mellan staten och kommunerna har också ökat. Vidare har 
staten lagt över fler uppgifter på kommunerna.I4<s Mönstret vid utbyggnaden av 
välfärdsstaten har ofta 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 sågs som rationell och förhållandevis billig.149

Frågan är hur problematiskt del är om kommunerna uppvisar stora variationer 
i till exempel folkmängd och ekonomisk bärkraft. Om det finns stora skillnader 
definieras kommunsystemet som asymmetriskt. 1 Sverige fanns det länge en ut
bredd föreställning om att det var av stor vikt alt kommunerna hade en form av 
ekonomisk och professionell kapacitet och handlingskraft. Utan denna skulle inte 
kommunen kunna fungera rationellt. Kommuner som inte motsvarade kraven 
skulle dock inte bli utkonkurrerade av större kommuner på en kommersiell 
marknad. Däremot skulle sådana kommuner inte kunna sköta de av staten till 
kommunerna delegerade uppgifterna på ett acceptabelt sätt. Denna uppfattning 
kan ha varit huvudorsaken till att Sverige genomfört två indelningsreformer.1'50

Statsvetaren Jon Pierre anger fyra parametrar för att beskriva utvecklingen av 
den kommunala självstyrelsen:171

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

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

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

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

De tre första parametrarna kan sägas beskriva utvecklingen inom kommunerna, 
inklusive den formella ställningen. Den fjärde parametern beskriver kommuner
nas förhållande till det omgivande lokalsamhället.152

116 Dahlkvist och Strandberg 1999 s 28 HT.
147 Hjclmqvist 1994 s 1.
148 Hjclmqvist 1994 s 8f.
149 SOU 1965:54 s 43.
150 Jacobsson 2005 s 164f.
I!' Pierre 1994 s I9f.
152 Pierre 1994 s 20.



En likartad, men enklare modell har tre dimensioner för självstyrelsen:153

• Konstitutiv dimension. Därmed avses hur lätt eller svårt det är all slå samman 
kommuner.

• Funktionell dimension. Här handlar det om uppgiftsfördelningen mellan olika 
nivåer inom den offentliga sektorn.

• Finansiell dimension. 1 fokus står hur beskattningsmakten är fördelad mellan 
olika nivåer inom offentlig sektor och vilken roll som stats-/utjämningsbidrag 
har för de regionala och lokala nivåerna.

En total kommunal självstyrelse är i princip inte möjlig att uppnå, eftersom en 
kommun då skulle utgöra en stat.154 Diskussionerna måste därför gälla graden av 
kommunal självstyrelse på olika områden. Statsvetaren Nils Stjemqvist har upp
ställt tre kriterier som skall uppfyllas för att full självstyrelse skall råda:155

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

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

sätta dem med andra beslut.

Ett ytterligare sätt att analysera relationen mellan staten och kommunerna är med 
hjälp av begreppen centralisering och decentralisering. Centralisering avser en 
koncentration eller samling av service, befolkning eller inflytande till en viss 
punkt. Det beskriver en process som medför en ökad geografisk koncentration av 
befolkning, bebyggelse, kapital och näringar till färre platser. Det kan även 
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. Decentralisering har dels en funktionell 
innebörd, dels en geografisk innebörd. Decentralisering kan innebära att ansvar 
och beslutanderätt flyttas från en central till en regional eller lokal myndighet.156

Statsvetaren Lennart Lundquist menar att decentralisering och kommunal 
självstyrelse i stora drag är liktydiga begrepp.157 Han talar om fem variabler:

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

• Delsystemvariabeln. 1 landlar om deltagande och inflytande.
• Sakområdesvariabeln. Avser centrala myndigheters befogenhet att öka eller 

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

samhet.

153 Molander 2005 s 12f.
154 Stjcmquist och Magnusson 1988 s 42 samt Flo 2000 s 4.
153 Stjcmquist och Magnusson 1988 s 42 samt Andersson 1995 s 26.
156 Norrlid 1983 s 5ff, Olander 1983 s 248ff och Bladh 1987 s 12ff.
157 Lundqvist 1972 s 72ff och Norrlid 1983 s 7.



• Kontroll. Övervakningen av styrningens måluppfyllelse.

Lundquist menar att när det centrala politiska systemet via indelningsändringar 
gör att kommunernas resurser ökar, innebär det att systemets decentraliserings
grad blir större. Huvudtesen i Lundquists modell är att staten förfogar över de- 
centraliseringsvariablema i relation till kommunerna. En hög decentraliserings- 
grad uppnås genom att kommunerna har en stor självständighet i relation till de 
statliga organen. Antalet kommuner anses inte ha någon avgörande betydelse.15* 

Historikern Ingemar Norrlid menar att Lennart Lundquists slutsats blir att 
storkommun- och kommunblocksrefonnema har medfört att graden av decentra
lisering har ökat inom kommunsektorn, då de kvarvarande kommunerna har fatt 
förstärkta resurser att utöva den kommunala självstyrelsen. Därvid har Lundquist 
gett en vetenskaplig legitimering av sammanläggningarna.158 159 I Norrlids doktors
avhandling definieras decentralisering som att offentliga uppgifter i ett samhälle 
till någon del sköts av kommunala myndigheter.160

Norrlid uppfattar centralisering och decentralisering som två motsatta tenden
ser i ett sammanhängande rum. Effekten blir att det politiska systemet beskrivs i 
grader av centralisering och decentralisering. Graden av decentralisering mäts i 
förhållande till ett helt centraliserat politiskt system.161 Norrlid menar vidare att 
del ligger nära till hands att uppfatta sammanläggningar av kommuner som åt
gärder syftande till centralisering och koncentration. För att få en ny analysdi
mension lanserar Norrlid begreppet den kommunala indelningens intensitet. Han 
anser att decentraliseringsgraden var högre när det fanns 2500 kommuner än när 
det var 278. Sammanläggningarna har därför medfört att kommunindelningens 
intensitet har minskat. Systemet har fått en högre centraliseringsgrad. Analogi 
innebär en ökad intensitet i systemet en högre decentraliseringsgrad.162 Norrlid 
skapade en analysmodell för att kunna bestämma graden av decentralisering 
inom ett system. Denna modell innehåller fyra egenskaper:163

• 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. Här är decentraliseringsgraden beroende av vilken autonomi/ 
frihet som kommunerna har i förhållande till centrala och regionala statliga

158 Lundquist 1972 s 72ff och Norrlid 1983 s 13.
159 Lundquist 1972 s 72ff och 139ff samt Norrlid 1983 s 14.
160 Norrlid 1983 s 6.
161 Norrlid 1983 s 11.
162 Norrlid 1983 s 15ff.
163 Norrlid 1983 s 18-26.



organ. En hög grad av decentralisering uppnås när kommunerna själva har 
rätt att fatta beslut i en rad olika frågor. Den enda inskränkningen är medbor
garnas möjlighet att överklaga besluten till förvaltningsdomstolar och statliga 
organ. En låg decentraliseringsgrad blir det när kommunala beslut måste un
derställas statliga organs prövning. Begreppet effektivitet görs alltså i princip 
synonymt med frihet och självständighet. Norrlids effektivitetsvariabel över
ensstämmer till stor del med Lundquists variabler för styrning och kontroll. 
Kommunernas frihet varierar dessutom mellan olika verksamhetsområden.

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

Norrlid antar att de fyra egenskaperna är av varandra teoretiskt oberoende vari
abler. De kan alltså förändras var och en separat utan att de övriga påverkas.'64

Implementering
Implementering innebär att ett beslut realiseras, med andra ord verkställs i kon
kreta handlingar eller går ut som information. Genomförandefasen var länge ett 
väldigt underskattat moment inom offentlig verksamhet."0 Implementering är ett 
av de fem stegen i det som benämns policyprocessen. Med policyprocess menas 
den process där den offentliga politiken i samhället bedrivs. Dessa fem steg är: 
initiering, beredning, beslutsfattande, implementering och efterkontroll. Ansvaret 
för implementeringen ligger i stort sett regelmässigt hos förvaltningen. De båda 
stegen implementering och beredning är den offentliga förvaltningens två huvud
sakliga uppgifter i policyprocessen.164 165 166

Det traditionella synsättet på implementering är att beslutsfattaren styr och 
tillämparen förväntas följa denna styrning vid genomförandet. 1 annat fall måste 
beslutsfattaren göra någon form av återstyrning. Förvaltningen skall normalt 
fungera som ett lojalt instrument för beslutsfattarna. Två andra mer moderna per
spektiv i kontrast till det traditionella synsättet är närbyråkrats- respektive nät
verksperspektivet. Det första syftar på att innehållet i och genomförandet av poli
tiken i samhället i praktiken till stor del överlåts på de tjänstemän som verkar i 
direkt kontakt med brukama/klientema. Beslutsfattarna kan däremot ha infly
tande över förutsättningarna för den politik som bedrivs genom olika former av 
indirekt styrning. Perspektivet med nätverk avser att politiken implementeras ge
nom ett samspel mellan olika aktörer som hålls samman genom nätverk. Vid ge

164 Norrlid 1983 s26ff.
165 Prcmfors 1989 s 120f och Lundquist 1992 s 12ff.
166 Lundquist 1992 s 12ff.



nomförandet av politiska beslut kan aktörerna vara statliga och kommunala or
gan samt företag och intresseorganisationer.167 168

Inom statsvetenskapen anses implementeringsstadiet som betydelsefullt vid 
analyser av den samlade makt som den offentliga förvaltningen kan utöva. Det 
blir tydligt när lagstiftningen har karaktär av ramlagar, varvid styrningen inte blir 
särskilt entydig. Implementeringsfasen gör det sålunda möjligt för tjänstemännen 
inom den offentliga förvaltningen alt slutligt påverka innehållet i den politik som 
har lagts fast i de formella besluten på den politiska nivån. Implementering kan 
även innebära att ett högre förvaltningsorgan utfärdar föreskrifter som skall till- 
lämpas på lägre nivåer. Det kan handla om statliga förvaltningsorgan som bedri
ver sin verksamhet på central, regional och lokal nivå. Det utgör en motsats till 
förvallningsslyrning, som är den styrning som riksdag och regering utövar på 
den statliga förvaltningen. En tredje styrform är samhällsstyrning, där förvalt
ningen har en styrande funktion över enskilda medborgare. Organisations-, för
valtnings- och samhällsstyrning är olika former av implementeringsstyrn ing.I6X

Två andra aspekter är styrningens reliabilitet och rationalitet. Reliabiliteten 
syftar på om tillämparen agerar utifrån beslutsfattarens styrning, medan rat
ionalitet avser i vilken utsträckning som de av beslutsfattarna uppsatta målen och 
resultaten uppnås.169 170

Vid analyser av implementering är tre termer av betydelse, förstå, kunna och 
vilja. Med förståelse avses att känna till och begripa innebörden av något. Kun
nande syftar på att inneha tillräckliga resurser, exempelvis ekonomiska medel, 
för att ha möjlighet att genomföra något. Det handlar dock inte bara om ekono
miska resurser. En situation med goda ekonomiska resurser, men där de perso
nella resurserna är otillräckliga, till exempel brist på kompetent personal, kan ut
göra ett hinder mot en framgångsrik implementering. Vilja handlar om att tjäns- 
temännen/aktörema verkligen vill genomföra det beslut som politikerna fattat. 
Bristande vilja att genomföra fattade beslut skulle till exempel kunna bero på nå
gon form av egenintresse inom förvaltningen. Det kan bli särskilt tydligt vid för
ändringar såsom utebliven expansion eller än värre nedskärningar som berör för
valtningen. Termen vilja har sålunda en koppling till lojalitet mot fattade beslut. 
Det för också tanken till om tjänstemännens egna politiska preferenser kan tän
kas påverka deras vilja att implementera beslut fattade på politisk nivå. Om det 
uppstår mer allvarliga bekymmer med lojaliteten kan del även bli aktuellt att in
föra ett system där tjänstemännen tillsätts på politiska grunder.17"

Konflikt, konsensus och politisk kultur
Det politiska arbetet i de olika offentliga beslutsorganen uppfattas ofta som fyllt 
av konflikter. Ett skäl är att de medier som bevakar det politiska beslutsfattandet

167 Sanncrstcdt 2003 s 21.
168 Lundquist 1992 s 70f och 99.
169 Lundquist 1987 s 181 ff och Sanncrstcdt 2003 s 21.
170 Vcdung 1998 s !80ff.



gärna fokuserar på frågor där det förekommer konflikter, då konflikterna normalt 
anses ha ett högre nyhetsvärde än frågor där det råder konsensus. På samma sätt 
har de politiska partierna och deras företrädare ett intresse av att i samband med 
de allmänna valen profilera den egna politiken och sina egna partiföreträdare. 
Dänned blir det närmast ofrånkomligt alt göra posilioneringar i relation till andra 
partiers ståndpunkter, vilket förstärker bilden av konflikter. Den här bilden 
hänger också samman med en grundläggande tanke med hela den representativa 
demokratin, nämligen att väljarna vid de allmänna valen skall kunna ta ställning 
till tydliga politiska alternativ. Det politiska arbetet under de löpande valperi
oderna präglas ofta till väsentlig del av samförstånd, värdegemenskap och kon
sensus över parti- och blockgränser.171

Begreppen konflikt och konsensus är två vanliga begrepp inom besluts- och 
forhandlingsteori. 1 allmänhet uppfattas konsensus som en positiv företeelse ge
nom att i stort sett alla inblandade aktörer är eniga, medan konflikt har en mer 
negativ innebörd. Att uppnå konsensus kan även vara ett sätt alt lösa en konflikt. 
En annan metod att lösa konflikter är att genomföra en omröstning i frågan. En 
empiriskt belagd och fullt realistisk ståndpunkt är dock att både konflikt och 
konsensus måste finnas i ett helt samhälle eller i en viss bestämd institution, ex
empelvis en kommun. Ett samhälle eller en institution utan något utrymme för 
kritik eller andra former av meningsmotsättningar riskerar annars att efterhand 
börja stagnera eller rent av utarmas. Förekomsten av både konflikt och konsen
sus kan sålunda ses som ett utryck för att pluralism råder i ett samhälle eller 
inom en specifik institution.172 Nästan alla demokratiska politiska system ut
märks av en viss balans mellan konflikt och konsensus. Relationen mellan kon
flikt och konsensus kan dock skifta betydligt mellan olika demokratiska institut
ioner och över lid inom en och samma institution. Vissa perioder kan utmärkas 
av en bred konsensus mellan i stort sett alla inblandade aktörer, medan andra 
tidsperioder kan vara mer konfliktfyllda.17'

Det är vidare möjligt att diskutera begreppen konflikt och sam förslån d/kon
sensus på grundval av Arend Lijpharts modeller om demokratin, majoritetsde
mokrati respektive samförståndsdemokrati. Det kan vara intressant att göra en 
distinktion mellan konflikt och samförstånd som beteende eller åsiktsskillnad. 
Det gäller särskilt konflikter, vilka kan vara ett uttryck för verkliga åsiktsskillna
der i politiska sakfrågor eller mer ha karaktären av relationsbaserade motsätt
ningar, exempelvis i form-/procedurfrågor. I det senare fallet kan de sakpolitiska 
motsättningarna vara blygsamma. Det är viktigt att vara medveten om att det inte 
alltid går att göra en helt tydlig åtskillnad mellan motsättningar grundade i det 
politiska beteendet och mer djupgående ideologiska motsättningar i sakfrågor.174

Utifrån rikspoliliska och internationella erfarenheter kan följande parametrar 
vara aktuella för att förklara balansen mellan konflikt och konsensus i ett poli
tiskt system:175

171 Sanncrstcdl 1992 s 22.
172 Stjcrnquist 1993 s 126.
173 Sanncrstcdt 1992 s 22f och Mattsson 1996 s 1 Iff.
174 Lanttö 2005 s 27-33.
175 Sanncrstcdt 1992 s 40ff.



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

ning.
• Den ekonomiska utvecklingen.
• Väljarkårens rörlighet.

Enligt en liberal doktrin är den politiska diskussionen ett effektivt instrument för 
att lösa politiska konflikter. Denna diskussion kan ta sig uttryck i kontakter, ut
byte av information och samtal om olika möjligheter att lösa konflikter. Samta
len kan därefter föras vidare till förhandlingar av både informell och formell ka
raktär. Genom att olika argument vägs mot varandra och genom ömsesidiga ef
tergifter bör det vara möjligt för beslutsfattare med rationella utgångspunkter att 
lösa konflikter och istället nå lösningar i fullt samförstånd, alltså uppnå konsen
sus. Dessa aktiviteter kan även utgöra viktiga målsättningar med hela det demo
kratiska samhällsystemet.176

Begreppet förhandling är av stor vikt vid politiskt beslutsfattande, både riks- 
politiskt och kommunalpolitiskt. Alla förhandlingar syftar inte till att nå över
enskommelser. Det kan nämligen också handla om skenförhandlingar av något 
slag, där någon av parterna har andra syften med att inleda förhandlingar. Det 
kan exempelvis gälla att inför offentligheten visa upp en vilja till förhandling 
som i verkligheten inte existerar i så måtto att man inte vill att förhandlingarna 
skall resultera i en överenskommelse. Vid förhandlingar som verkligen syftar till 
att nå överenskommelser kan det ändå uppstå komplikationer, inte minst grun
dade på bristande kommunikation mellan de inblandade partema. Det kan natur
ligtvis utgöra försvårande omständigheter för att uppnå ett positivt förhandlings
resultat. Sådana svårigheter kan bero på att partema har varierande bakgrund, 
förutsättningar och förväntningar. Goda förutsättningar för ett bra slutresultat 
uppnås däremot om partema har någon form av gemensam kultur och talar 
samma språk. Om partema möts i regelbundna förhandlingar finns det normalt 
bättre möjligheter att bygga upp en form av relation som troligen gör det lättare 
att kunna hantera denna typ av svårigheter.177 178

Förhandlingar kan också analyseras med hjälp av olika teoretiska modeller. 
Det är inte ovanligt att sådana modeller innehåller olika förenklingar i syfte att 
göra analysen mindre komplicerad. Det kan exempelvis handla om en begräns
ning av antalet inblandade parter, att partema förutsätts uppträda internt homo
gent, med andra ord utan inre motsättningar, att sakfrågorna som förhandlingarna 
avser förenklas till bara en dimension, att förhandlingen utgör ett nollsummespel, 
där den ena parten vinner lika mycket som den andra förlorar, att det inte existe
rar några kommunikationssvårigheter mellan partema, samt att det inte finns 
några svårigheter att tolka ingångna överenskommelser.1 ,N

176 Sanncrstcdt 1992 s 22f och Stjcnquist 1993 s 126.
177 Mattsson 1996 s 20ff och 54.
178 Sanncrstcdt 1992 s 44-58.



1 den svenska lagstiftningen finns det instrument som skall underlätta diskuss
ioner, förhandlingar och ett mer allmänt rådrum att ytterligare överväga situat
ionen och olika alternativ infor det formella beslutsfattandet. Det gäller framför
allt kraven på att frågor skall vara föremål för beredning innan ett definitivt be
slut fattas. Det skall också noteras att reglerna för omröstningar kan vara ett an
nat instrument för att nå samma syfte. Möjligheterna för en minoritet i en beslu
tande församling att driva igenom krav på bordläggning eller återremiss kan 
också ses som uttryck för sådana tankegångar.179 180

Reglerna för beslutsfattandet inom en institution, där det råder någon form av 
konflikt/oenighet, kan för övrigt ha ett flertal olika grunder. Två huvudalternativ 
för beslutsfattande är:'*11

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

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

Begreppet politisk kultur har behandlats inom flera vetenskapliga discipliner, 
bl.a. historia, statsvetenskap och etnologi.

Forskningen kring termen tog fart under 1960-talet. Begreppet definierades då 
som det mönster av attityder till politik, som inom ett politiskt system ger me
ning åt det politiska handlandet. En annan definition går ut på att det huvudsakli
gen handlar om politisk praxis. Inom historieämnet har det funnits en koppling 
till den lokala självstyrelsen på sockennivå, vilket får anses ha stor relevans för 
moderna kommunhistoriska studier. Enligt det här synsättet har den politiska 
kulturen i Sverige sitt ursprung i 1600-talets sockenstämmor och i en riksdags- 
tradition. Sockenstämmorna skapade en betydelsefull grund för att inom ramen 
för formella institutioner lösa konflikter på fredlig väg. Det skapades därmed en 
institutionaliserad forhandlingskultur som kom att fungera under lång tid, vilket 
sålunda medförde en betydande kontinuitet på den lokala nivån. Ett viktigt drag i 
denna politiska kultur var pragmatismen. Stämmorna hade två huvudfunktioner, 
dels som en mötesplats mellan olika sociala grupper i lokalsamhället, dels som 
ett kontaktorgan mellan lokalsamhället och statsmakten. Begreppet kan ses som 
ett instrument för att studera de långsiktiga förändringarna i lokalsamhällets poli

179 Stjcnquist 1993 s 127f.
180 Lewin 2002 s 30-35.



tiska agerande. I samband med demokratins fulla genombrott i Sverige runt år 
1920 kom också denna forhandlingskultur att påverka rikspolitiken.181 182 183 184

Det har framhållits att svensk politisk kultur har utmärkts av starka centrali
serade organisationer, som på ett skickligt sätt har tagit till sig av eventuella folk
liga protester. Det har inneburit att Interaktionen mellan de formella institution
erna och befolkningen har fungerat förhållandevis bra. Under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet var det bl.a. ytterligare två faktorer som påverkade ut
vecklingen av den svenska politiska kulturen, dels den starka ställningen för ut
rednings- och kommittéväsendet, dels folkrörelsernas växande roll i samhället. I8~

Inom statsvetenskapen har det traditionellt funnits en bred förankring för att 
se begreppet politisk kultur som subjektiva föreställningar och värderingar som 
på olika sätt förhåller sig till ett politiskt system. Politisk kultur har setts som 
summan av de ingående individernas förhållningssätt, uppfattningar och attityder 
till olika objekt och processer. Det har sålunda handlat om individuella föreställ
ningar som förhåller sig till olika aspekter av det politiska systemet eller indivi
dens egen roll inom det aktuella systemet. Inom den statsvetenskapliga forsk
ningen har det inte sällan ställts frågan om politisk kultur spelar någon egentlig 
roll. Med roll avses här att den politiska kulturen skall vara verksam som en obe
roende variabel i en orsakskedja.1143

Begreppets användning kan konkretiserat i ett visst politiskt system till att 
gälla relationen mellan olika aktörer. På kommunal nivå avser det ofta klimatet/ 
andan mellan olika grupperingar i kommunalpolitiken, vilket kan kopplas till re
lationen mellan konflikt och konsensus. I en del kommuner kan den politiska 
kulturen utmärkas av en tydlig samförståndsanda, medan det i andra kommuner 
kan finnas en politisk kultur som kännetecknas av konfrontation. En möjlig ut
gångspunkt för att förklara skillnader i politisk kultur är polariseringen i det poli
tiska systemet. En högre grad av polarisering leder inte sällan till en högre grad 
av konflikt. Polarisering kan definieras som att de två största partierna har en hög 
andel av det totala antalet röster och mandat i den beslutande församlingen. Ris
kerna för att konflikt uppstår i en sådan situation är i allmänhet störst där de båda 
partierna kommer från olika sidor av den traditionella blockgränsen.1144

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

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

181 Aronsson 1992 s 337ff och Åberg 1998 s 13-21.
182 Johansson 1995 s 17ff.
183 Selle och Bcmtzcn 1991 s 13ff och 4 Iff samt Barrling Hermansson 2004 s 21-29.
184 Johansson 1994 s 115ff.



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

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

1 fråga om kommunalpolitiken specifikt anses det ingå att det stora flertalet av de 
förtroendevalda i kommunerna skall utgöras av fritidspolitiker som alltså utövar 
sin politiska verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Besluten i kommuner
na förutsätts i normala fall fattas under oenighet mellan olika åsikter och intres
seinriktningar. Det är särskilt viktigt att denna bild framträder tydligt i relation 
till väljarna och media. I praktiken är det emellertid pragmatism och beredskap 
att göra kompromisslösningar som är utmärkande för det vardagliga politiska li
vet i en svensk kommun. En annan komponent i den kommunala politiska kul
turen är en norm om att det skall visas respekt och hövlighet för politiker som 
tillhör andra parlier/grupperingar och att saklighet skall prioriteras i debatter. Ett 
våldsamt uppträdande, öppen fientlighet eller att höja rösten anses inte vara för
enligt med denna norm.185

Decentralisering och centralisering samt 
centrum och periferi
Decentralisering och centralisering ur begreppens funktionella innebörd, kopplat 
till relationen mellan stat och kommun, har redan behandlats ovan. Föreliggande 
avsnitt ägnas därför enbart åt den geografiska/rumsliga innebörden.

Decentralisering sett ur ett geografiskt perspektiv innebär en spridning av 
verksamheter eller inflytande från ett centrum eller några centra till fler platser 
och/eller fler personer. Begreppet centralisering avser en koncentration eller 
samling av service, befolkning, inflytande etc. till en viss punkt eller till färre 
punkter än tidigare. Det beskriver med andra ord en förändringsprocess som 
medför en ökad geografisk koncentration av befolkning, bebyggelse, kapital, nä
ringsstruktur, offentlig service eller dylikt till färre platser.186

Utifrån syftet med min undersökning är det föreställningar/farhågor om cent
raliseringen av den kommunala servicen, i synnerhet den centrala kommunala 
administrationen (kommunalkontor), som är av störst intresse.187 Det kunde 
också vara fråga om centralisering/nedläggning av vanlig kommunal verksamhet 
som grundskolor, ålderdomshem och brandkårer188, men den automatik som

185 Fredriksson 2003 s 13ff.
186 Norrlid 1983 s 5ff, Bladh 1987 s 12ffoch Petersson och Södcrlind 1993 s 47.
187 Strömberg 1983 s 169ffoch Nielsen 2003 s 80.
188 Wångmar 2009 s 190-270.



gällde för avvecklingen av den centrala kommunala administrationen i de kom
muner som upphörde fanns inte för den kommunala verksamheten på fältet. 
Centraliseringen skedde i enlighet med den centralortsteori som var vägledande 
för kommunblocksreformen. Denna teori utvecklas nedan.

Två andra begrepp som nära anknyter till centralisering och decentralisering 
är centrum och periferi. Den kulturgeografiska teoribildningen om centrum och 
periferi utgår från att samhällets utformning och utveckling är beroende av av
stånd mellan en centralpunkt och omkringliggande perifera områden. Centrum 
och periferi är geometriska termer. Den geometriska centralpunkten anses utöva 
en centralortsfunktion för periferin. Centralortsteorin låg som redan nämnts ovan 
till grund för 1960-talets kommunblocksindelning. Kommunernas administrat
ion, politiska ledning och viktigaste servicefunktioner skulle placeras i centralor
ten. Centralorterna bildar enligt teorin ett symmetriskt mönster, där de större or
terna fördelas jämnt över ytan med mellanliggande mindre orter. Varje centralort 
måste ha ett upptagningsområde/omland med en viss räckvidd för att kunna exi
stera. Den bortre gränsen (räckvidden) för centralortsfunktionen utgörs av det 
längsta avstånd som någon är beredd att färdas för att utnyttja någon av en cen
tralorts olika servicefunktioner, till exempel offentlig service. Det ligger i sakens 
natur att en centralort har bättre tillgång till servicefunktioner än vad som är fal
let för mindre tätorter eller landsbygden i periferin. Två företeelser av större be
tydelse för en centralorts status är befolkningsunderlaget och kommunikations
systemet. Orternas formella administrativa status (till 1970), om de var städer, 
köpingar, municipalsamhälle eller tätort i en landskommun, spelade ingen roll 
för centralortsfunktionen, vilken sålunda enbart hade en funktionell innebörd.

Kommunstorlek och demokrati kontra 
effektivitet
Avsnitt bygger på föreställningen om att demokratin har en territoriell grund. Det 
demokratiska styret utövas inom ett avgränsat territorium (rum).189 190 Tre möjliga 
kriterier för att göra den territoriella avgränsningen av de demokratiska enheter
na kan vara:

• Identitet.
• Deltagande.
• Effektivitet.

Identitet är en dimension som avgränsar människors samhörighet. Det utvecklas 
ytterligare i avsnittet nedan och lämnas därför därhän i föreliggande avsnitt. Del
tagande syftar på individers möjlighet till verkligt politiskt deltagande i den terri
toriella enhetens beslutande organ. Möjligheterna till deltagande anses vara bäst 
om den demokratiska enheten inte har alltför många invånare och det är inte hel-

189 Olander 1983 s 248ff, Nielsen 2003 s 80 f och Franzén 2004 s 30ff.
190 Gidlund 1994 s 188ff och Nielsen 2003 s 9ff.



1er någon nackdel om den geografiska ytan är relativt begränsad. Deltagandet an
ses bidra till så kallad medborgarfostran, där medborgarna skolas till att få en 
särskild känsla av ansvar för samhället, inte minst lokalsamhället. Vid tiden för 
besluten om den svenska kommunblocksreformen tillämpades en representativ 
demokrati på det kommunala planet. Den direkta demokratin med kommunal
stämmor låg emellertid inte särskilt långt tillbaka i tiden på landsbygden.191 Ef
fektivitet handlar om det lokala politiska systemets förmåga att kunna förverk
liga de politiska intentioner som formuleras i den demokratiska enhetens beslu
tande organ, inte minst gällande vilken service som kommunen har möjlighet att 
tillhandahålla för sina invånare. För att kunna leva upp till detta åtagande krävs 
en effektivt fungerande organisation och tillgång på ekonomiska resurser.192

Vid ställningstaganden om kommunstorleken, framförallt i fråga om folk
mängden och i mindre utsträckning även ytan, uppslår det en avvägning mellan 
demokratiska aspekter och effektivitetsaspekter. Små kommunala enheter ger 
normalt sett goda möjligheter till överblick och kontroll över den kommunala 
verksamheten, ett högt politiskt deltagande och skapar dessutom förutsättningar 
för relativt nära kontakter mellan väljare och förtroendevalda. Två olika mått på 
detta är andelen av de röstberättigade kommuninvånarna som har minst ett 
kommunalt förtroendeuppdrag och del 100-tal invånare som går på varje förtro
endevald. 1 små kommuner var före kommunblocksreformens genomförande 
uppdragskoncentrationen, uttryckt som antalet uppdrag per förtroendevald, större 
än i kommuner med högre folkmängd. Skillnaderna finns ännu kvar, men är nu
mera av begränsad art. Småskaligheten kan emellertid leda till en låg effektivitet 
inom den kommunala verksamheten. Om resurserna och effektiviteten att skapa 
en godtagbar kommunal service helt saknas eller är otillräckliga kan det emeller
tid finnas en risk för att medborgarna inte är beredda att engagera sig i den de
mokratiska processen. Vid en större kommunstorlek ökar naturligtvis de samlade 
ekonomiska resurserna och skapar exempelvis ett större utrymme för investe-

193ringar.
Sentida studier visar att kommuninvånarna i till folkmängden mindre kom

muner ännu på 2000-talet hade större kunskaper om namn på personer som kan
diderar till kommunalpolitiska uppdrag. Vidare är andelen personer som är per
sonligen bekanta med en kommunalpolitiker betydligt högre i små kommuner än 
i kommuner med stor folkmängd. Däremot är skillnaden tämligen begränsad 
mellan mindre och större kommuner i fråga om invånarnas syn på möjligheterna 
att kunna påverka kommunalpolitiska beslut.194

Statsvetaren Janerik Gidlund menar att avvägningen sker mellan att ha ett 
stort medborgerligt/demokratiskt inflytande över en mindre omfattande kommu
nal verksamhetsvolym (lägre kommunal servicenivå) eller att ha ett begränsat

1.1 Gidlund 1994 s I88ff, Nielsen 2003 s I Iff, Karlsson 2007b s 57f och Wångmar 2008 s 71 ff.
1.2 Gidlund 1994 s 191 f och Nielsen 2003 s 13f.
193 Gidlund 1994 s 192, Eythorsson 1998 s 19, Nielsen 2003 s 13f, Karlsson 2007b s 58ff och 

Wångmar 2008 s 172, 262, 271,280, 290, 295 och 298.
1,4 Johansson 2007 s 32ff.



demokratiskt inflytande över en avsevärt större kommunal verksamhet (högre 
kommunal servicenivå).1’5

Andra motiv för att behålla kommuner med låg folkmängd är att sådana i re
gel har en mer homogen befolkning, varför det är enklare att föra en politik som 
är i linje med befolkningens önskemål. Det blir också lättare för invånarna alt 
delta i det kommunala beslutsfattandet. Vidare är del möjligt att göra servicepro
duktionen mer effektiv, då stordrifts-/skalfördelar inte kan påvisas i den typen av 
serviceproduktion (driftskostnader) som kommunerna bedriver.146

En personlig reflektion är att stora kommuner medför större samlade ekono
miska resurser och därför högre kommunal servicenivå. Däremot är del inte lika 
givet att dessa stora kommuner driver en rakt igenom kostnadseffektiv verksam
het. Exempelvis är det tänkbart att den kommunala administrationen kan vara 
överdimensionerad i vissa avseenden. Det ter sig också högst sannolikt att ett sy
stem med många små kommuner medför en generellt sett lägre kommunal ser
vicenivå, men det är inte omöjligt att sådana kommuner kan bedriva en kost
nadseffektiv verksamhet och därför kan hålla en lägre utdebitering än större 
kommuner. En kommun med hög servicenivå skulle sålunda kunna driva sin 
verksamhet på ett i vissa avseenden ineffektivt sätt, medan en kommun med låg 
servicenivå samtidigt kan ha stor effektivitet i sin verksamhet. En hög service
nivå och lägre effektivitet kan rimligen kräva ett relativt högt kommunalt skat
teuttag (kommunal utdebitering), medan en lägre servicenivå och en högre kost
nadseffektivitet torde kräva en lägre utdebitering. Resonemanget bygger emeller
tid på att det sker ett visst mått av skatteutjämning mellan kommuner, åtminstone 
alt staten skjuter till medel för kommuner med låg skattekraft.

Faktum är alt vid liden för kommunblocksreformens slutförande i Sverige i 
början av 1970-talet var det främst kommuner med låg folkmängd som hade den 
lägsta utdebiteringen. Dessa kommuner hade också en genomsnittlig utgiftsnivå 
som låg under genomsnittet, vilket ter sig logiskt med tanke på utdebiteringen.147 
Medborgare/väljare som vill ha ett låg skattetryck i den egna kommunen, och 
som samtidigt är beredda att godta att den kommunala servicenivån är förhållan
devis låg, skulle med andra ord kunna uppskatta ett system där kommunerna har 
en låg genomsnittlig folkmängd. Det skulle därför kunna vara tänkbart att dela 
upp det ovan berörda kriteriet effektivitet på två kriterier, dels servicenivå, dels 
kostnadseffektivitet/skatteultag. De fyra kriterierna för att göra avvägningar av 
den lämpligaste territoriella/kommunala indelningen skulle i så fäll bli:

• Identitet.
• Deltagande.
• Servicenivå.
• Kostnadseffektivitet/utdebitering. 195 196 197

195 Gidlund 1994 s 192.
196 Sjöblom 2011 s 172f.
197 Wångmar 2008 s 286ff och 384 och Sjöblom 2011 s 174ff.



Lokal identitet och lokal identifikation
Etnologen Anders Salomonsson definierade begreppet lokal identitet som en an
knytning till det egna kvarteret, den egna byn, församlingen eller trakten. Det 
gäller således områden som är klart mindre än en region. Den lokala identiteten 
har en nära koppling till begreppet hembygdskänsla och har en särskild förank
ring i en tillhörighetskänsla som kan liknas vid begreppen hemkänsla och kultu
rellt välbefinnande. Människorna känner sin omgivning väl och kan identifiera 
sig själva och den egna rollen i omgivningen på ett klart och tydligt sätt. Del 
krävs både en viss självsyn och en klar omvärldsuppfaltning, en insikt som bara 
kan uppnås genom kontakter med den avvikande omvärlden. Ett uttryck för sy
nen på andra är olika slags berättelser om grannsocknens invånare, som ansågs 
ha olika negativa egenskaper som illvillighet, snålhet och dumhet.I9X

Etnologen Anna Birgitta Rooth ger flera exempel på sådana motsättningar 
mellan olika socknar på den svenska landsbygden. Dessa konflikter ledde då och 
då till rena handgripligheter mellan grupper av framförallt yngre människor från 
respektive socken. Rooth tar också upp stridigheter mellan grupper från olika de
lar av samma socken.1” Både Salomonsson och Rooth menar att den lokala 
identiteten kan vara kopplad till ännu mindre territorier än en socken/kommun, 
exempelvis en större eller mindre by.

Konstruktionen av den lokala identiteten behandlas av ekonomhistorikern 
Inger Jonsson. Hon menar att olika lokala förutsättningar är en grund för kon
struktionen av lokal identitet. Två faktorer är centrala för att skilja på olika om
råden. Det handlar om näringsstruktur och om olika former för att organisera 
produktionen. Andra tänkbara faktorer är fysisk miljö och kulturella traditioner. 1 
konstruktionen av den lokala identiteten deltar inte bara den lokala befolkningen. 
Det är även ett projekt för människor utanför området, vilket anknyter till reso
nemanget om självsyn och omvärldsuppfaltning. Skapandet av lokala identiteter 
är därmed komplexa processer. Jonsson framhåller att det inte finns några givna 
samband mellan faktorerna vid konstruktionen av den lokala identiteten.2""

Den ovan berörde statsvetaren Janerik Gidlund framförde på 1990-talet upp
fattningen att den svenska lokala identiteten i större utsträckning var kopplad till 
socknarna/församlingarna än till de befintliga primärkommunerna.198 199 200 201 Det innebar 
sålunda att den lokala identiteten var knuten till den kommunala indelningen 
fram till 1952 års indelningsreform, då sockenkommunema ersattes av storkom
muner. Utifrån dagens kommunindelning är alltså den lokala identiteten närmast 
kopplad till kommundelar.202

Den isländske statsvetaren Grétar Thor Eythörsson använder en till lokal iden
titet snarlik benämning, lokal identifikation, vid sina studier av kommunala 
sammanläggningar på Island. Eythörsson definierar lokal identifikation som hur 
starkt individen identifierar sig med den egna kommunen. Detta anses ha med

198 Salomonsson 1994 s 103f.
199 Rooth 1969 s 192-207.
200 Jonsson 1998 s 27-33.
201 Gidlund 1994 s 190.
202 Karlsson 2007a s 17.



känslomässiga förhållanden att göra och handlar om en stark anknytning på 
grund av sociala rötter. Vid en internationell studie framkom att den isländska 
befolkningen hade en något svagare lokal identifikation än vad som var fallet i 
de övriga nordiska länderna. Det visade sig samtidigt att den lokala identifikat
ionen steg ju mindre kommunen var. Störst lokal identifikation fanns i de minsta 
kommunerna, vilka skulle riskera att förlora sin självständighet om det skulle 
genomföras kommunsammanläggningar.203

Utvecklingen mot större kommunala 
enheter
Förändringar av den kommunala indelningen har som framgått av forskningslä
get i föregående kapitel genomförts i ett relativt stort antal europeiska länder ef
ter andra världskriget. Utifrån dessa indelningsändringar har forskningen redovi
sat ett antal tänkbara förklaringar till detta. För det första handlar det om väl
färdsstatens expansion. Denna har inneburit en stor utbyggnad av den offentliga 
sektom, där riktlinjerna for utvecklingen har fastställts på riksnivå. Den lokala 
nivån, kommunerna, har sedan i de flesta fall fått svara för verkställandet. Ett 
viktigt mål har här 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. Kommu
nerna fick i uppgift att administrera nya nationella sociallagstiftningar. Det andra 
steget hänger samman med genomslaget för Keynes ekonomiska teorier, vilka 
ledde till ett större intresse för social omfördelning. Staten tog då ett starkare 
grepp över kommunerna. Det tredje steget inföll under 1960- och 1970-talen, då 
kommunernas expansion innebar att den kommunala sektom i klart större ut
sträckning involverades i konjunkturpolitiken. Kjellbergs generaliseringar byg
ger framförallt på utvecklingen i de nordiska länderna.204

En annan förklaring utgår ifrån urbanisering och funktionella förändringar 
inom den offentliga sektom. Urbaniseringen har inneburit en koncentration av 
befolkningen till tätorter och städer. 1 vissa fall har det även vuxit fram stora 
sammanhängande tätortsområden. Kommunikationerna har också utvecklats ge
nom bilismens genombrott, vilket har möjliggjort arbetspendling på längre av
stånd. 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.205

Funktionella förändringar inom den offentliga sektom har framförallt gällt en 
förskjutning av ansvarsområden från central nivå till regional och lokal nivå. Det 
har då handlat om både en dekoncentration, där ansvaret flyttas till en lägre nivå

203 Eythôrsson 1998 s 6 och 178ff.
204 Kjellberg 1988 s 39^*7 och Brans 1992 s 429ff.
205 Brans 1992 s 432ff, Norton 1994 s 37ff och Eythôrsson 1998 s 26f.



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 of
fentliga servicen. En övergång till större kommunala enheter ansågs medföra en 
effektivitetshöjning inom den kommunala sektorn. Stordriftsfördelar uppnåddes 
därigenom och att skatteunderlagen jämnades ut.206

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 med
borgarna 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 skapat så stora 
kommuner sett till folkmängden.207

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 un
derlättade genomförandet av parliets/partiernas viktigaste frågor. Ett sådant syfte 
kunde vara alt utveckla välfärdsstaten och en utökad samhällsplanering, vilket 
företrädesvis var en politisk vänsterståndpunkt. Det kunde även vara en metod 
för att genom stordriftsfördelar uppnå reducerade kostnader inom kommunsek
torn, vilket närmast får ses som en politisk högerståndpunkt.208

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, exempelvis syftande till offent
lig expansion. Den danske statsvetaren Sören Winter har formulerat en förkla
ringsmodell om övergången till större kommuner, vilken främst är avsedd för 
jämförelser mellan olika länder i fråga om att förklara variationer i hur indel- 
ningsreformer har genomförts. Utöver de ovan berörda faktorerna om välfärds
statens framväxt, industrialiseringen och urbaniseringen betonar Winter geogra
fiska 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. 
Ilan menar att anpassningen av kommunstrukturen till det expanderande väl
färdssamhällets service kan ses som ett instrument för makthavarna att legitimera 
välfärdsstaten genom att förbättra den service som ges till medborgarna.209

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 naturligtvis berörts av de ovan berörda samhällsförändringarna, men man har 
istället skapat ett system där regionala organ har fatt större ansvarsområden, me

206 Brans 1992 s 432ff och Norton 1994 s 37ff.
207 Petersson 1994 s27f.
208 Kjellberg 1988 s 66, Sharp 1988 s 103 och Brans 1992 s 435ff.
209 Eythorsson 1998 s 27.



dan kommunerna har en mer begränsad verksamhet.210 Teoretiskt kan problem 
med många alltför små kommuner lösas med följande alternativ:211

• Förstatligande av hela den kommunala verksamheten eller överförande av en 
del kommunala uppgifter till staten eller regionala organ, för Sveriges del 
framförallt landstinget.

• En ökning av statsbidragen.
• Samverkan mellan kommuner.

Sammanfattning
Avsnittet om förhållandet mellan stat och kommun kan kopplas till följande 
fråga i den första huvudfrågan: Hade det genom en förändrad relation/uppgifts
fördelning mellan stat och kommun varit möjligt alt undvika kommunblocksre- 
formen eller åtminstone göra den mindre långtgående eller var reformen helt 
nödvändig för att åstadkomma en hög generell kommunal servicenivå? Imple- 
menleringsavsnittet har beröring med denna delfråga i den tredje huvudfrågan: 
Hur implemenlerades reformen på kommunal nivå och hur skilde sig denna im
plementering från motsvarande förfarande vid storkommunreformen?

Teoriavsnittet om konflikt, konsensus och politisk kultur anknyter till följande 
delfrågor i den andra huvudfrågan: Varför utmärktes den politiska beslutsproces
sen i större utsträckning av konflikt vid kommunblocksreformen än vid stor
kommunreformen och var det fråga om ideologiskt djupgående motsättningar? 
Hade den rikspolitiska kulturen genomgått en förändring? Hur uppfattade samti
den den socialdemokratiska omsvängningen 1968/1969 om synen på behovet av 
att kunna göra tvångssammanläggningar? Bidrog det till partiets tillbakagång i 
valen 1970 och 1973? Det finns även en anknytning till en delfråga i den tredje 
huvudfrågan: I vilken utsträckning förekom konflikter inom kommunerna i sy
nen på reformen och hade oenigheten partipolitisk eller geografisk grund?

De teoretiska utgångspunkterna om: decentralisering och centralisering samt 
centrum och periferi, kommunstorlek och demokrati kontra effektivitet, samt lo
kal identitet och lokal identifikation operationaliseras genom denna underfråga i 
den tredje huvudfrågan: Vilka var de mest frekvenla motiven till eventuellt mot
stånd mot att behöva sammanläggas med andra kommuner, en stark lokal identi
tet, att de befintliga kommunerna fungerade väl som lagom stora demokratiska 
enheter eller rädsla för en centralisering av kommunala servicefunktioner?

Den sjunde och sista teoretiska utgångspunkten om utvecklingen mot större 
kommunala enheter anknyter till de första delfrågorna i den första huvudfrågan: 
Vilka strukturella samhällsförändringar bidrog särskilt till att kommunblocksre
formen kom till stånd? Vilka likheter och skillnader fanns i relation till andra 
länder i Europa i fråga om förekomsten av kommunsammanläggningar, omfatt
ningen av dessa och det tidsmässiga sambandet.

210 Sharp 1988 s 95 100 och Brans 1992 s 434,
211 Strömberg och Wcstcrståhl 1983a s 17.



4. METOD

Då studien är en totalundersökning av kommunblocksreformens genomförande i 
hela landet blir det mer eller mindre nödvändigt att i stor omfattning använda 
kvantitativa metoder. Den kvantitativa metod som kommer till användning i be
handlingen av principbesluten i riksdagen gäller dels remissbehandlingen, främst 
kommunernas yttranden, över förslagen från de utredningar som låg till grund 
för riksdagsbehandlingen. Dels handlar det om de voteringar som ägde rum i 
riksdagen vid de två principbesluten, beslutet om att indelningsreformen skulle 
genomföras, fattat 1962, och beslutet om reformens fullföljande 1969. Ytterli
gare en omröstning ägde rum i riksdagen 1973, men den hade mycket mindre 
principiell betydelse och förlorades faktiskt av den sittande regeringen.

På samma sätt kvantifieras studien av reformens lokala genomförande i en 
mängd olika avseenden. Det handlar for det första om kommunblocksindelning- 
en som ägde rum åren 1962 1964 och för det andra om reformens lokala imple
mentering i form av kommunsammanläggningarna, vilka ägde rum vid fem olika 
tillfällen, nämligen 1965, 1967, 1969, 1971 och 1974. Vid de båda sistnämnda 
sammanläggningstillfällena genomfördes en mindre del av sammanläggningarna 
efter tvångsbeslut av regeringen. Dessa sammanläggningar kvantifieras därför 
även separat och mer utförligt.

Kvantifieringen far ur en matematisk och statistisk synvinkel anses vara täm
ligen basal. För att leva upp till målsättningen om lättillgängliga kvantitativa data 
innehåller tabellerna bara två variabler åt gången. Syftet med detta förfarande är 
framförallt att tabellerna skall vara fullt begripliga även för personer som inte har 
kunskap om kvalificerade statistiska metoder såsom regressionsanalys. Sådana 
kunskaper finns sällan hos forskare inom humaniora och naturligtvis inte heller 
hos personer utanför den akademiska sfären.

Avsikten var ursprungligen att det skulle göras fallstudier av tre län (Krono
berg, Blekinge och Halland), men det visade sig bli alltför detaljerat och omfat
tande i antalet sidor. Eventuellt kommer det istället bli en nätpublicering eller i 
bokform i Stads- och kommunhistoriska institutets skriftserie för lokalhisloria.

Källmaterialet
Källmaterialet till föreliggande undersökning består av material från statliga or
gan och från kommunala organ. Det statliga källmaterialet är både tryckt och 
otryckt. Det tryckta statliga materialet utgörs av offentliga utredningar (Statens 
Offentliga Utredningar och Departementsserien/Departementsstenciler) och riks
dagstrycket. Materialet är till allra största delen lätt tillgängligt och kräver inga 
arkivbesök. Dock är det nödvändigt att beställa voteringsbilagoma från riksda
gens omröstningar i ärendet, men framtagningen sker av riksdagens arkiv och 
materialet har tillsänts mig utan behov av något arkivbesök.



EU till riksdagstrycket närliggande otryckt källmaterial är handlingar, främst 
protokoll från möten med riksdagsgruppen, från de politiska partier som var re
presenterade i riksdagen vid tiden for besluten om kommunblocksreformen. 
Källmaterialet utgör i formell mening ett organisationsmateria! och skall inte in
räknas i det offentliga källmaterialet. I jämförelse med utredningarna och riks
dagstrycket är del fråga om en tämligen begränsad materi al mängd, men det finns 
förvarat i arkiv. 1 Riksarkivet finns Folkpartiets och Centerpartiets handlingar, 
medan Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) har hand om materialet 
från Socialdemokraterna och Kommunistpartiet/Vänsterpartiet Kommunisterna. 
Moderata samlingspartiet förvarar sitt material på egen hand och det är inte hel
ler tillgängligt för forskning. Studierna av partimaterialet gäller därmed fyra av 
de fem dåvarande partierna i riksdagen.

Det otryckta statliga källmaterialet utgörs av olika former av handlingar från 
länsstyrelserna, Kammarkollegiet och ansvariga departement i regeringskansliet 
(Kungl. Maj:ts kansli), Inrikesdepartementet (1947-1967), Kommunikationsde
partementet (1967- 1969) och Civildepartementet (1969-1973).212 Senare har an
svaret legat på andra departement, nämligen Kommundepartementet, Civildepar
tementet, Finansdepartementet, Inrikesdepartementet och Justitiedepartementet. 
Dessa förändringar har betydelse då min studie även innehåller en epilog med en 
genomgång av förändringar av kommunindelningen under åren 1974-2013.

Det otryckta statliga källmaterialet från länsstyrelserna utgörs av de prelimi
nära och slutliga förslag till kommunblocksindelning, yttranden över remisser in
för principbesluten i riksdagen samt yttranden om enskilda sammanläggningsä- 
renden och senare (från 1976 och framåt) även enskilda ärenden om kommun
delningar. Källmaterialet från Kammarkollegiet utgörs nästan uteslutande av ytt
randen över enskilda sammanläggningsärenden vid partiella och totala samman
läggningar i kommunblocken.

Från regeringskansliet är det fråga om arbetsmaterial som upprättats inför be
slut, bl.a. om kommunblocksindelningen, samt de formella konselj-/regerings- 
besluten i frågor om kommunala indelningsändringar, inklusive kommunblocks
indelningen. Därutöver förekommer det otryckt källmaterial från andra statliga 
organ än länsstyrelserna, Kammarkollegiet och från de ansvariga departementen. 
Det är nästan uteslutande fråga om remisshandlingar, både inför principbesluten i 
riksdagen, och vid enskilda sammanläggningsärenden. I det sistnämnda fallet 
kunde exempelvis Vägförvaltningen och olika domstolar höras med anledning av 
eventuella konsekvenser av en viss kommunal indelningsändring.

Den dominerande delen av det statliga källmaterial hämtas från Riksarkivet i 
Marieberg, där samtliga handlingar från kommunblocksreformen finns förva
rade. Källmaterialet efter reformens slutförande 1974 finns dels i Riksarkivet i 
Aminge, dels i Regeringskansliets arkiv, för det material som ännu inte överläm
nats till Riksarkivet. Det statliga otryckta källmaterialet arkiveras normalt sett i 
akter, som till och med 1974 benämndes konseljakter och därefter regeringsak-

212 Riksarkivet Marieberg: Konscljlistor Inrikesdepartementet 1956-1967, Expcditionslistor Kom
munikationsdepartementet 1967-1969 och Förcdragningslistor/Konscljlistor Civildepartementet 
1969-1973.



1er. Bytet av terminologi hängde samman med ikraftträdandet av 1974 års rege
ringsform, som medförde att regeringsbesluten inte längre fattades i konselj. 
Därutöver finns det statligt otryckt källmaterial i kommittéarkiv i Riksarkivet. 
Där förvaras de utredningar om lagstiftning på området som skett inom ramen 
för Statens Offentliga Utredningar och några fall av förändrad kommunblocksin- 
delning under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.

I mer begränsad utsträckning har även statligt otryckt källmaterial hämtats 
från regionala arkiv, främst Landsarkiv och Länsstyrelsearkiv. Det handlar 
främst om två slags material. För det första resterande länsstyrelsehandlingar 
som av någon anledning inte finns med i konselj-/regeringsaktema. För det andra 
sammanräkningsprotokoll från valen till kommunernas fullmäktigeförsamlingar 
(stads-/kommunal-/kommunfullmäktige) från åren 1958, 1962, 1966 och 1970. 
Behovet av materialet uppstår vid studier av inomkommunala motsättningar i 
fullmäktige. Sammanräkningsprotokollen från valen anger både ledamöternas 
partitillhörighet och deras bostadsort, varför det blir möjligt att analysera partipo
litiska eller geografiska konfliktdimensioner i fullmäktige.

Även om det statliga otryckta källmaterialet i de allra flesta fall är välordnat 
och på rätt plats finns det emellertid exempel på att konseljakter helt saknas i 
Riksarkivet, exempelvis aklen om kommunblocksindelningen i Göteborgs och 
Bohus län år 1964, att akterna är tomma eller att de inte innehåller allt det käll
material som faktiskt borde finnas där. I dessa situationer uppstår ett behov av att 
använda Landsarkiv, Länsstyrelsearkiv och stads-/kommunarkiv som alternativa 
vägar för att nå det relevanta källmaterialet. Det finns dock en ganska stor risk att 
det inte går att få tillgång till hela det källmaterial som borde ha funnits i Riksar
kivet, men ibland går det ändå alt komma en bit på väg i ärendet. Det blir emel
lertid betydligt mer krångligt och tidsödande.

Det kommunala otryckta källmaterialet kan även till största delen hämtas från 
Riksarkivet. Den viktigaste delen av materialet är protokoll från kommunernas 
fullmäktige. Vidare är det fråga om utredningar/dokument, till exempel ingående 
motiveringar till varför kommunblocksindelningen borde förändras eller moti
veringar till varför kommunen inte vill läggas samman med andra kommuner vid 
en viss tidpunkt. Utöver primärkommunernas eget källmaterial finns protokoll 
och utredningar från samarbetsnämnderna i kommunblocken. Dessa nämnder an
litade ofta Svenska kommunförbundet och förbundets föregångare Svenska 
stadsförbundet och Svenska landskommunernas förbund för att göra olika slags 
utredningar inför kommunsammanläggningama. Genom att utredningarna gjor
des på uppdrag av kommunerna kan material nästan jämställas med det rent 
kommunala källmaterialet, men förbundet är ingen offentlig myndighet/instans.

Behovet av att skaffa fram otryckt källmaterial direkt från stads- och kom
munarkiv har funnits på två grunder. För det första då konselj-/regeringsaktema i 
Riksarkivet helt har saknats, varit tomma eller inte innehållit allt källmaterial 
som borde ha funnits. Remissvaren från kommunerna i dåvarande Malmöhus län 
och i Hallands län över den utredning som 1961 föreslog att en andra kommunal 
indelningsreform borde genomföras saknas i Riksarkivet. Jag har inte heller fun
nit materialet vid mina personliga besök i Landsarkiv och Länsstyrelsearkiv. 
Därför blev det nödvändigt att från respektive stads-/kommunarkiv få fram de 
kommunala handlingarna i ärendet.



[ fråga om kommunblocksindelningen var konseljakterna för Uppsala och 
Skaraborgs län ofullständiga, eftersom kommunernas remissvar över länsstyrel
sernas preliminära förslag inte fanns med, utan bara refererades i länsstyrelsernas 
slutliga förslag till kommunblocksindelning. Materialet fanns inte heller i Lands
arkiv eller Länsstyrelsearkiv. Jag har därför per telefon kontaktat alla stads- 
/kommunarkiv i Uppsala län och i dåvarande Skaraborgs län för att få materialet 
sänt till mig.

Konseljakten med materialet om kommunblocksindelningen i Göteborgs och 
Bohus län återfinns inte alls i Riksarkivet. Materialet fanns emellertid lurligt nog 
kvar i arkivet på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som är det nutida efterföl
jaren till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

För det andra handlar det om kommunalt källmaterial i Riksarkivet som end
ast är lätt ofullständigt. Antingen har kommunerna bara skickat in yttranden i 
form av protokollsbilagor och utelämnat själva sammanträdesprotokollet eller 
också finns protokollet med, men utan voteringsbilaga. Protokollen måste nämli
gen gås igenom för att kunna fastställa om fullmäktige har fattat sitt beslut i kon
sensus eller under konflikt. Voteringsbilagoma är nödvändiga för att kunna fast
ställa om det funnits någon särskild konfliktdimension vid omröstningen, före
trädesvis partipolitisk eller geografisk efter bostadsort. Tyvärr förekommer det 
att voteringsbilagoma inte heller återfinns i de kommunala arkiven och då går 
det naturligtvis inte att fastställa om det förelegat någon särskild konfliktdimens
ion. Utöver voteringsbilagoma krävs länsstyrelsernas sammanräkningsprotokoll 
från valen till fullmäktige, men dessa har som nämnts ovan hämtats från Lands
arkiv och Länsstyrelsearkiv, som antingen besökts av mig själv eller kontaktats 
per telefon.

Inkommande handlingar från organisationer och grupper av privatpersoner 
återfinns i viss utsträckning i konseljaktema i Riksarkivet. Det kan exempelvis 
gälla skrivelser från socialdemokratiska politiker till den partibroder som var an
svarigt statsråd för de kommunala indelningsärendena. Ett annat exempel på 
handlingar är namnlistor (petitioner) med många underskrifter som syftade till att 
få till stånd en ändring av kommunblocksindelningen eller att försöka stoppa en 
kommunsammanläggning vid en specifik tidpunkt. 1 vissa fall kunde en mycket 
hög andel av de berörda medborgarna skriva på sådana listor, men oftast tog de 
statliga organen inte något intryck av sådana manifestationer, även om eftergifter 
förekom i vissa fall.

Tidningsmaterial har kommit till användning som källmaterial både för stu
dien av beslutsprocessen på riksnivå och för det lokala genomförandet. För be
sluten på nationell nivå har del både varit fråga om kommentarer på ledarsidorna 
och på nyhetsplats. Det senare främst i syfte att studera vilket massmedialt ge
nomslag som beslutsprocessen fick. I studierna ingår både rikstidningar och reg
ionala tidningar. De senare finns med dels för att täcka in kommentarer från 
vissa delar av reformens lokala genomförande, dels för att få fram uppgifter om 
partitillhörighet och bostadsort för de personer som invalts i kommunernas full
mäktigeförsamlingar. Pressmaterialet har fungerat som ett substitut för att i 
Länsstyrelsearkiv och Landsarkiv söka upp sammanräkningsprotokollen från 
samtliga län. Tidningarna representerar olika politiska inriktningar (partitillhö
righet).



Det otryckta källmaterialet är, vilket redan torde ha framgått av beskrivningen 
ovan, synnerligen omfattande. 1 jämförelse med min doktorsavhandling om slor- 
kommunreformen 1952 är materialvolymen i föreliggande studie avsevärt myck
et större.213 En viktig skillnad är att jag i studien om kommunblocksreformen har 
haft en ambition om att gå igenom varje kommuns fullmäkligeprotokoll från alla 
de viktigaste stegen i denna indelningsreform. Det gäller remissbehandlingen av 
den statliga utredningen år 1961 om kommunindelningsreformen borde komma 
till stånd, det konkreta förslaget till kommunblocksindelning 1962-1963, re
missbehandlingen 1968-1969 av promemorian om det skulle införas en tidsplan 
för reformens slutförande samt slutligen beslutet om att det egna kommunblocket 
skulle läggas samman partiellt eller totalt. Det sistnämnda kunde vara aktuellt att 
fatta beslut om: 1963-1964, 1965-1966,1967-1968,1969-1970 eller 1972-1973, 
allt beroende på när sammanläggningen ägde rum. Utan användning av digital
kamera hade insamlingen av källmaterialet inte varit möjlig och hade dessutom 
blivit synnerligen dyrbar.

Jag bedömer det som sannolikt att jag aldrig i framtiden kommer att ge mig in 
på en lika stor materialinsamling som gjorts för denna studie. Utifrån den över
gripande terminologin i Simon Larssons doktorsavhandling i historia, publicerad 
år 2010, är jag rimligen en arkivmartyr,214

Intervjuer
Intervjuernas funktion i studien är nästan uteslutande att komplettera, tydliggöra 
och ytterligare förklara det skriftliga källmaterialet. Det senare utgör den primära 
utgångspunkten i studien. Mot denna bakgrund blir inte behovet av relevanta in
tervjupersoner lika viktigt som i de fall när intervjuerna utgör den huvudsakliga 
utgångspunkten för arbetet. Behovet av representativitet kan dock variera även 
inom ramen för mina intervjuer, exempelvis att om möjligt kunna intervjua per
soner som förträder olika politiska partier/block. Genom att händelserna kan 
ligga så långt tillbaka som år 1961, alltså 50 år, kan det emellertid i vissa fall 
uppstå svårigheter att fa kontakt med personer som fortfarande befinner sig i li
vet och som dessutom har bibehållen intellektuell förmåga att ställa upp på en in
tervju. Då intervjuerna uteslutande har haft till uppgift att utgöra komplement till 
det skriftliga materialet har det inte varit aktuellt att ha någon form av standardi
serad intervjuguide. Istället har det konkreta behovet av ytterligare information i 
del enskilda fallet varit helt avgörande.

Frågorna har i regel varit tämligen specifika och detaljerade. Det har exem
pelvis handlat om tänkbara orsaker till att en enskild kommun undgick kommun
sammanläggning, trots att regeringen generellt sett var synnerligen restriktiv med 
att bevilja sådana undantag. En annan mycket detaljerad fråga har varit var på 
vänster-höger-skalan inom det socialdemokratiska partiet som en riksdagsleda
mot som gick emot partilinjen befann sig. Detta förfarande innebär emellertid

2,3 Wångmar2003. 
214 Larsson 2010.



risker för alt det förekommer ledande frågor, vilket jag till fullo är medeveten 
om. Det hänger delvis samman med att intervjupersonerna i vissa fall inte har 
spontana minnesbilder av det skeende som jag intresserar mig för, utan att jag 
själv måste ge en bakgrund med hjälp av det skriftliga källmaterialet. Utifrån 
detta vill jag särskilt betona att intervjuerna nästan undantagslöst har handlat om 
att fa fram bakomliggande förklaringar till ett visst handlande eller utfall i en
skilda fall. Intervjuerna ligger därför inte till grund för några övergripande slut
satser i arbetet. Ett uttryck för detta är att kopplingar till intervjuerna bara i ett få
tal fall relateras i den sammanfattande analysen. Ett sådant exempel är statsmi
nisterns syn på hur det ansvariga statsrådet hanterade sammanläggningsfrågorna. 
I delta fall har statministems statssekreterare intervjuats.

Intervjuerna har gjorts vid samtal per telefon. De har dokumenterats genom att 
jag har fört anteckningar om den specifika information som jag efterfrågat. 1 en 
hel del fall har jag även fått information om företeelser som inte har varit direkt 
relevanta för mitt informationsbehov. Då har jag varit mer sparsam med att föra 
anteckningar. Intervjuerna finns redovisade i referensförteckningen.

Sammanfattning
Enligt mitt förmenande bör en sammanfattning av ett metodkapitel vara tämligen 
kortfattad. Studiens övergripande inriktning har betydande inslag av kvantitativ 
metod, inte minst därför att det är fråga om en totalundersökning av hela landet. 
Det betyder dock inte att moment av kvalitativ textanalys saknas. Källmaterialet 
är till mycket stor del så kallat otryckt källmaterial som företrädesvis hämtats 
från Riksarkivet och kommunala arkiv. Materialet är synnerligen omfattande. In
tervjuer har använts som ett mycket begränsat komplement till det tryckta och 
otryckta källmaterial. Händelserna ligger nu så långt tillbaka i tiden att tillgången 
på relevanta intervjupersoner börjar bli ganska begränsad. Intervjuerna ligger 
inte till grund för några övergripande slutsatser i arbetet, utan gäller främst tolk
ningar av enskilda bakomliggande förklaringar till det empiriska källmaterialet.



5. SAMHÄLLSUTVECKLING OCH 
KOMMUNAL UTVECKLING 

1950-1975

Föreliggande kapitel syftar till att ge en förhållandevis bred kontextuell översikt 
av hur den övergripande samhällsutvecklingen såg ut i Sverige från 1950 till 
1975. År 1950 har valts som startpunkt därför att storkommunreformens genom
förande beslöts av riksdagen 1946, men verkställdes 1952, varför år 1950 kan ses 
som en lämplig avvägning mellan principbeslutet och verkställandet. Utveckl
ingen under perioden 1950-1959 ter sig särskilt intressant med tanke på att 
kommunblocksreformen initierades hösten 1959, endast knappt åtta år efter att 
storkommunerna bildats. Även tidsperioden 1962-1969 är av särskilt intresse då 
den utgör tiden mellan principbeslutet om frivillig kommunblocksreform och det 
nya principbeslutet om att reformen måste vara slutförd år 1974 och att samman
läggningarna mycket väl kunde ske genom tvång. År 1975 ter sig som en logisk 
slutpunkt, eftersom de sista sammanläggningarna i reformen ägde rum 1974.

Föreliggande kapitel kan delas in i tre huvudmoment. Det första behandlar 
den övergripande samhällsutvecklingen, i form av näringsstrukturens förändring, 
den ekonomiska utvecklingen samt befolkningsutvecklingen. Dessa delar har ett 
inbördes samband, exempelvis att jordbrukets minskade betydelse för sysselsätt
ningen bidrog till den urbaniseringsprocess som medförde att många landskom
muner fick vidkännas befolkningsminskningar under den aktuella tidsperioden.

Det andra gäller den rikspolitiska utvecklingen i Sverige under den aktuella 
25-årsperioden. Dit räknas resultaten i riksdagsvalen, vilka partier som satt i re
geringsställning och betydelsefulla politiska frågor som blev föremål för debatt 
och beslut. Ett exempel är ATP-frågan, som beslöts av riksdagen 1959, alltså 
samma år som kommunblocksreformen initierades första gången av regeringen.

Det tredje momentet handlar om vad som hände inom den kommunala sektorn 
under de 25 åren. Här går det att urskilja tre undergrupper: Den kommunala sek
torns expansion, partipolitiseringen i kommunerna samt kommunala indelnings- 
ändringar 1952-1963.

Näringsstrukturens förändring
För att göra en viss förenkling av genomgången av näringsstrukturens förändring 
delas arbetsmarknaden in i tre huvudkategorier: •

• Industri och hantverk, inklusive byggnadsverksamhet.
• Jord- och skogsbruk, inklusive fiske.
• Tjänster, innefattande handel, samfärdsel, allmän tjänst och fria yrken.



För att kunna göra jämförelser över tiden har jag använt den klassificering som 
började användas i Folkräkningen 1960 och som sedan i efterhand även använts 
för näringsstrukturens fördelning år 1950. Utvecklingen av näringsstrukturen, ut
tryckt som en procentuell andel av den totala förvärvsarbetande befolkningen, 
under perioden 1950-1975, redovisas i tabellen nedan.

Tabell I Näringsstrukturens utveckling 1950-1975 (som procentuell andel 
av förvärvsarbetande befolkning, men förändringen i procentenheter)

Näringsgren År Förändring

1950-19751950 1960 1965 1970 1975

Industri och hantverk 41 45 43 40 38 - 3
Jord- och skogsbruk 20 14 12 8 6 - 14

Tjänster 39 41 45 52 56 t 17

'lofait 100 100 100 100 100 0

Källa: Folkräkningen 1960, Del VI, s 4, Folk- och Bostadsräkningen 1965, Del 
IV, s 15, Folk- och Bostadsräkningen 1970, De! 5, s 15, och Folk- och Bostads
räkningen 1975, Del 6:1, s 16.

Tabellen visar tydligt att den övergripande svenska näringsstrukturen genomgick 
en stor omvandling under den 25 år långa perioden mellan 1950 och 1975. Den 
industriella verksamheten nådde sin högsta nivå i fråga om andelen yrkesverk
samma redan runt 1960, för att därefter minska i relativ betydelse under de föl
jande 15 åren. Reduceringen av andelen yrkesverksamma inom jord- och skogs
bruk hade inletts redan under andra halvan av 1800-talet och fortsatte genom 
hela den studerade perioden. Den viktigaste förändringen under tiden mellan 
1950 och 1975 var ändå tjänstesektorns expansion, där andelen yrkesverksamma 
steg från 39 procent år 1950 till 56 procent 1975. Expansionen skedde inte minst 
i den offentliga tjänstesektorn, i synnerhet kommuner och landsting, mellan 1960 
och 1975. Det skedde sålunda parallellt med kommunblocksreformens gradvisa 
genomförande. Det är då av intresse vad som var orsak och verkan. En möjlig 
förklaring kan vara att kommunblocksreformens genomförande bidrog till denna 
utbyggnad, men det är också möjligt att det var utbyggnaden av den kommunala 
verksamheten som drev fram indelningsreformen. En tredje, sannolikt den trolig
aste, förklaring är att det handlade om en kombination av de två faktorerna.

Jord- och skogsbruk var den av de tre näringsgrenarna som genomgick den 
största minskningen i andelen yrkesverksamma mellan 1950 och 1975. Sektorns 
andel av landets samlade BNP reducerades, från drygt 10 procent 1950 till runt 5 
procent 1975. Omdaningen av jordbruket innebar att ett stort antal brukningsen- 
heter avvecklades, inte minst i Norrland och Svealand. De kvarvarande enheter
na bedrev istället ett mer storskaligt jordbruk, med större och mer specialiserade 
djurbesättningar. Behovet av arbetskraft på de jordbruk som blev kvar minskade 
också till följd av att jordbruket genomgick en tilltagande mekanisering. Trak
torn och andra maskinredskap gjorde sitt intåg på bred front i både jord- och 
skogsbruk. Behovet av anställd arbetskraft i form av lantarbetare reducerades.



Jordbruket hade dessutom svårigheter att konkurrera med industrin och tjänste
sektorn om arbetskraften. Växtförädlingen blev också mer intensiv. Inom skogs
bruket tillkom större maskiner som innebar att antalet skogsarbetare reducerades. 
Jordbruket var under hela perioden omgärdat av detaljerade statliga regleringar 
med olika stödformer, där en övergripande målsättning var att de medelstora fa
miljejordbruken skulle kunna vara ekonomiskt bärkraftiga.215

Den minskade andelen yrkesverksamma inom jord- och skogsbruket bidrog 
till att befolkningen på den rena landsbygden successivt minskade genom det 
förlopp som benämns urbanisering, där människorna sålunda lämnade landsbyg
den för att bosätta sig i städer och andra tätorter.216

Industrisektorn var som störst i relation till det totala antalet yrkesverksamma 
i landet runt 1960, för att därefter falla i begränsad utsträckning fram till 1975. 1 
absoluta tal inträdde emellertid minskningen något senare. År 1965 kan därför 
sättas som den industriella höjdpunkten i Sveriges historia. Industrin svarade då 
för drygt 45 procent av Sveriges BNP och ännu 1975 låg andelen på nästan 45 
procent. Den industriella framgångsvågen efter 1945 underlättades av att indu
strin hade bibehållen produktionskapacitet då landet stått utanför kriget. Den föl
jande minskningen har skett samtidigt som tjänstesektorn expanderat i betydande 
omfattning. Den industriella utvecklingen måste ändå ses som framgångsrik un
der den studerade tidsperioden. Industrisektorn var av avgörande betydelse för 
att Sverige hade en konstant hög ekonomisk tillväxt under 1950- och 1960-talen, 
men i början på 1970-talet inträdde en ny fas med avsevärt lägre tillväxt. Under 
1950- och 1960-talen var det särskilt metall- och verkstadsindustrin, pappers- 
och massaindustrin samt den kemiska industrin som var framgångsrik. De fram
gångsrika industrigrenarna tillverkade i allmänhet produkter med förhållandevis 
högt förädlingsvärde och som kunde exporteras till utlandet, inte minst till Väs
teuropa, men samtidigt växte även importen av varor till Sverige i stor omfatt
ning från slutet av 1940-talet. Sysselsättningsökningen skedde både i storföreta
gen och i mindre förelag.217

Från 1960-talets början och fram till 1975 genomgick tjänstesektorn en myck
et omfattande expansion. Del var särskilt den offentliga tjänstesektorn som växte 
i omfattning, där antalet anställa i kommuner och landsting steg snabbt. Sverige 
hade utvecklats till ett välfärdssamhälle även på regional och lokal nivå. Den ut
byggda offentliga verksamheten kombinerades med ett relativt generöst transfe
reringssystem. Ett exempel var 1959 års riksdagsbeslut om att införa en obligato
risk tjänstepension. Utökningen av den offentliga sektom krävde en höjning av 
beskattningen. Del skedde bl.a. genom att riksdagen beslöt att införa en omsätt
ningsskatt på varor och tjänster 1960. Vidare blev kommuner och landsting 
tvungna att höja sina skattesatser på bred front. År 1975 var beskattningens andel 
av BNP 47 procent, vilket var en kraftig ökning sedan 1950, då motsvarande 
siffra var 21 procent. Ökningen hade varit särskilt stark efter 1960, då skatte

215 Klygarc och Isacson 2003 s 11 24 och Magnusson 2010 s 373 -380 och 420f.
216 Hägerstrand och Öberg 1970 s t :9-54, Nilsson 1989 och Nilsson 1992.
217 Hallvarsson 1980 s 36ff, Sandelin 1997 s 33ff, Fagerfjäll 2005 s 289-311, Magnusson 2010 s 

373-430 och Nyström 2012 s 25f och 36ff.



trycket var 29 procent av BNP. Medborgarnas tillgång till de offentliga tjänster
na styrdes huvudsakligen av behovsprinciper som till stor del formulerades på 
politisk nivå och det var i mitten av 1970-talet ganska ovanligt att privata aktörer 
släpptes in som entreprenörer åt organ tillhörande den offentliga sektorn.21*

Ekonomisk utveckling
Föreliggande avsnitt om den svenska ekonomiska utvecklingen 1950-1975 inne
bär vissa överlappningar med avsnittet om näringsstrukturens förändringar ovan. 
Därför blir framställningen om den ekonomiska utvecklingen mer kortfattad.

Under perioden 1950-1970 var den ekonomiska tillväxten i stort sett konstant 
hög. Perioden var en av de mest ekonomiskt framgångsrika i Sveriges moderna 
historia. Under 1950-talet låg den årliga genomsnittliga tillväxten på 3,4 procent. 
Det allra högsta medeltalet för tillväxttakten uppmättes 1961-1965, med över 
fem procent, för att sedan minska till fyra procent under perioden 1966-1970. 
Sett till hela perioden 1961-1970 var det årliga genomsnittsvärdet 4,6 procent. 
Mellan 1971 och 1975 skedde en ytterligare reducering av tillväxten, till i medel
tal 2,6 procent. Den höga tillväxten under 1960-talet anses bl.a. ha haft sin grund 
i att investeringstakten i den svenska ekonomin var hög vid skiftet mellan 1950- 
och 1960-talen. Dessutom var tillgången på arbetskraft god, bl.a. till följd av att 
många unga personer då trädde in på arbetsmarknaden och att dessa hade en 
högre utbildningsnivå än tidigare generationer. En annan förklaring var alt efter
frågan på varor och tjänster steg i många länder i Europa, vilket gynnade expor
ten. Parallellt med den höga tillväxten skedde det en strukturrationalisering som 
innebar att olönsamma företag fick lägga ned, medan andra förelag expanderade 
eller startades. Arbetskraften uppvisade en relativt stor rörlighet, vilket uppmunt
rades av staten. Detta bidrog till att många kommuner fick vidkännas betydande 
reduceringar av folkmängden, vilket var en del av urbaniseringsprocessen.218 219 220

Det finns flera möjliga förklaringar till att den starka ekonomiska tillväxttak
ten i Sverige under 1960-talet dämpades betydligt från 1970-talets början och 
framåt. Det gäller både internationella och inhemska orsaker. En internationell 
förklaring var de mycket stora höjningarna av priset på råolja som de oljeprodu- 
cerande länderna i framförallt Mellanöstern genomförde i slutet av 1973 och bör
jan av 1974. På mindre än ett halvår steg prisnivån med mer än 300 procent, vil
ket bidrog till att inflationen steg. Prisstegringarna ledde till negativa effekter för 
vissa industrigrenar i Sverige. Basnäringar som malm och skog utsattes samtidigt 
för en tilltagande internationell konkurrens. Vidare fick de svenska löntagarna 
stora lönehöjningar under åren 1975-1976, vilka betydligt översteg löneökning
arna i de andra länder i Europa och världen som på olika sätt konkurrerade med 
svenska företag. En annan möjlig inhemsk förklaring är att den offentliga sek
torns expansion kan ha bidragit till att den ekonomiska tillväxten mattades av.~2"

218 Möller 2007 s 150ff, Magnusson 2010 s 357ffoch 39IM26 och Sjöblom 2011 s 174ff.
219 Sandelin 1997s22ff, Hägg 2005 s 153ffoch Magnusson 2010 s 277 och 373ff.
220 Sandelin 1997 s 24ίΤ.



Tjänstesektorns, både den privata och offentliga, andel av BNP ökade mellan 
1950 och 1975 från cirka 40 till drygt 50 procent. Industrisektorn utgjorde samti
digt en i stort sett konstant andel av BNP, vars siffra länge låg på minst 45 pro
cent, för att 1975 uppgå till drygt 40 procent. Tjänstesektorns expansion ägde 
främst rum på jordbrukets bekostnad, vars andel av BNP reducerades från över 
10 procent 1950 till cirka 5 procent 25 år senare.221 222 *

Befolkningsutveckling
Avsnittet om landets befolkningsutveckling behandlar främst två teman, dels den 
samlade förändringen av folkmängden, dels befolkningens fördelning mellan 
olika områden i landet. Den senare aspekten behandlas mest utförligt och är sär
skilt inriktad på befolkningens uppdelning mellan tätorter och landsbygd.

Mellan årsskiftet 1950/1951 och årsskiftet 1975/1976 ökade Sveriges befolk
ning från 7 046 920 till 8 208 442 invånare, en ökning med 1 161 522 personer, 
motsvarande 16 procent.22“ Under den föregående 25-årsperioden, 1925/1926- 
1950/1951, hade ökningen också uppgått till 16 procent.““1 Under de följande 25 
åren, 1975/1976-2000/2001, ökade folkmängden med endast åtta procent.224 225 Be
folkningsutvecklingen under perioden 1950-1975 påverkades också av den ar
betskraftsinvandring, inte minst från länder i södra Europa samt från Finland, 
som på allvar satte igång under 1960-talets första halva. Då var den svenska 
ekonomiska tillväxten mycket hög. Denna invandring anses ha varit en orsak till 
att tillväxten blev så hög i Sverige under 1960-talet.221

Den övergripande befolkningsutvecklingen under perioden kan inte sägas vara 
särskilt anmärkningsvärd. Om Sverige delas in i de tre traditionella landsdelarna 
Norrland, Svealand och Götaland var befolkningsutvecklingen mellan 1950 och 
1975 inte jämnt fördelad, vilket framgår av i tabellen nedan.

Tabell 2 Befolkningsutvecklingen utifrån landsdel 1950-1975

Landsdel Befolkning 1950 Befolkning 1975 Förändring (%)

Norrland 1 186 092 1 196 662 + 1

Svealand 2 471 874 3 074 689 + 24

Götaland 3 388 954 3 937 091 - 16

Totalt 7 046 920 8 208 442 t 16

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 2 och Årsbok för Sveriges kom
muner 1976 s 19.

221 Sandelin 1997 s 33ff och Flygare och Isacson 2003 s 22.
222 Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 2 och Årsbok för Sveriges kommuner 1976 s 19.
222 Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720- 1967. s47f.
224 SCB:s Befolkningsstatistik, Befolkningsstatistik i sammandrag 1960- 2009, www.scb.se. 2011- 

03-10.
225 Olsson 1993 s 89 och Hadcnius 1995 s 139.



Befolkningen i Norrland var i stort sett konstant under den aktuella perioden. 
Störst var ökningen i Svealand, där Stockholms län stod för huvuddelen av till
växten, medan Götaland hade en utveckling som låg på samma nivå som riksge
nomsnittet. Obalansen fanns mellan Norrland och Svealand.

Andelen av befolkningen som var bosatta i tätorter, urbaniseringsgraden, steg 
kraftigt under den aktuella perioden. Utvecklingen framgår av följande tabell.

Tabell 3 Urbaniseringsgradens utveckling 1950-1975

Ar

(31/12)

Urbaniseringsgrad i % Förändring Medelökning

(procentenhet/år)

1950 66,2 — —

1960 72,7 + 6,5 + 0,65

1965 77,4 + 4,7 + 0,94

1970 81,4 + 4,0 + 0,80

1975 82,7 + 1,3 + 0,26

Källa: Folkräkningen 1950 och 1960, Folk- och bostadsräkningen 1965, 1970 
och 1975, Hägerstrand och Öberg 1970 s 1:9, Nilsson 1989, Nilsson 1992 och 
Nilsson 2010.

Mellan 1950 och 1975 ökade urbaniseringsgraden från 66,2 till 82,7 procent, ök
ningen var med andra ord 16,5 procentenheter. Utvecklingen var inte linjär, utan 
varierade en del mellan de olika delperioderna. Den kraftigaste ökningen ägde 
rum under perioden 1961-1965, men även under åren 1966-1970 var öknings
takten hög. Däremot skedde det en tydlig avmattning i processen under den av
slutande femåriga perioden, 1971-1975, då ökningstakten även var avsevärt 
mycket lägre än under 1950-talet. Trendbrottet i utvecklingen ägde sålunda rum 
kring 1970. Historikern Lars Nilsson menar att det var slutet på den urbana tran
sitionens tredje fas, som inletts under perioden 1920/1930. Denna fas utmärktes 
av en ovanligt snabb ökning av den svenska urbaniseringsgraden. Under 1970- 
talet gick landet in i en ny fas där urbaniseringsgraden endast ökade långsamt, 
för att under senare delen av 1970-talet ligga i stort sett konstant. Urbaniserings
processen hade därmed nästan upphört temporärt.226

Det snabba urbaniseringsförloppet under större delen av perioden ledde till att 
många kommuner, främst med en hög andel yrkesverksamma i jord- och skogs- 
brukssektom, fick vidkännas stora reduceringar av folkmängden. Det gällde 
också, men i mer begränsad utsträckning, kommuner där industrisektorn reduce
rades till följd av den ovan berörda industriella strukturomvandlingen. Kommu
nernas befolkningsutveckling berörs även nedan.

En koppling till avsnittet ovan om den ekonomiska utvecklingen är att den 
högsta ökningen av urbaniseringsgraden skedde under den tidsperiod, första hal
van av 1960-talet, när den svenska ekonomiska tillväxten var högst. Den betyd-

226 Nilsson 1989 s 128ff och 212ff och Nilsson 2011.



ligt lägre ökningen av urbaniseringsgraden inträdde samtidigt som den ekono
miska tillväxten tydligt reducerades. Trendbrottet skedde i båda fallen runt 1970.

Utvecklingen av fördelningen av kommunernas folkmängd under perioden 
från årsskiftet 1951/1952 till årsskiftet 1975/1976 framgår av tabellen nedan.

Tabell 4 Kommunernas folkmängd 1951/1952-1975/1976

Folkmängd År (1/1)

1952 1960 1966 1970 1976

K P K P K P K P K P

0-1999 77 7 101 10 118 12 112 13 0 0

2000 2999 249 24 275 27 266 27 195 23 0 0

3000 3999 252 24 218 21 187 19 145 17 0 0

4000-4999 147 14 126 12 118 12 92 11 3 1

5000 6999 138 13 122 12 106 11 82 10 17 6

7000 9999 78 8 77 8 72 7 74 9 45 16

10 000-14 999 42 4 42 4 50 5 52 6 67 24

15 000 19 999 17 2 24 2 25 2 26 3 33 12

20 000 29 999 18 2 22 2 21 2 28 3 42 15

30 000 49 999 8 1 12 1 17 2 20 2 35 13

50 000 99 999 8 1 9 1 12 1 17 2 25 9

100 000 3 0 3 0 3 0 5 1 1 1 4

Totalt 1037 100 1031 100 995 100 848 100 278 100

K = Antalet kommuner.
P = Procentuell andel

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1976 och SOU 1961:9 s 41.

De kommuner som redan 1952 hade en låg folkmängd, som högst 3000 invånare, 
fick i en del fall vidkännas stora procentuella minskningar fram till årsskiftet 
1969/1970. Del förekom faktiskt att kommuner fick sin folkmängd reducerad 
med så myckel som 47 procent på den 18 år långa perioden. Minskningar av in
vånarantalet på mer än 30 procent var inte helt ovanliga.““7

Sett till urbaniseringsgraden fanns det enligt Årsbok för Sveriges kommuner 
1966 82 svenska kommuner, utgörande åtta procent av samtliga kommuner, som 
hade noll procents urbaniseringsgrad. Uppgifterna baserades dock på uppgifter 
från år 1960, varför siffrorna troligen var något i överkant, särskilt med tanke på 
att urbaniseringsprocessen gick särskilt snabbt mellan 1960 och 1965. 1 dessa 
kommuner var sålunda alla invånare bosatta på den rena landsbygden, då det 
saknades tätorter med minst 200 invånare. I allmänhet var jordbrukssektorn fort- 227

227 Årsbok för Sveriges kommuner 1952, Årsbok för Sveriges kommuner 1970 och Wångmar 2008 s 
286f och 384.



Rikspolitisk utveckling
I den rikspolitiska utvecklingen intar valen till riksdagen, direkt till andra kam
maren och indirekt via landstingen och de landslingsfria städerna till första kam
maren, en viktig del. Vid periodens början 1950 gällde resultatet från 1948 års 
val till andra kammaren. Val till andra kammaren hölls, enligt den då gällande 
fyraåriga mandatperioden, vid följande tidpunkter: 1952, 1956, 1958 (nyval), 
1960, 1964 och 1968. Första kammaren förnyades gradvis varje år med en åtton
del åt gången, eftersom del var fråga om en hela åtta år lång mandatperiod. Val 
till den nya enkammarriksdagen, som infördes vid årsskiftet 1970/1971, med en 
treårig mandatperiod, hölls 1970 och 1973. Det var åtta riksdagsval under peri
oden. 1 tabellerna nedan redovisas mandatfördelningen i riksdagens båda kamrar 
(1948) 1949-1970 och enkammarriksdagen (1970) 1971- 1976.

1 tabell fem nedan redovisas mandatfördelningen i riksdagens första kammare 
under perioden 1949-1970.

Tabell 5 Första kammarens sammansättning 1949-1970

År Partiställning Totalt

Majoritetsläges K/Vpk Bl/C Fp H/IY1 Soc Borg Alla

1949 84 3 21 18 24 87 63 150 Socialistisk

1953 79 4 25 22 20 83 67 150 Socialistisk

1957 79 3 25 30 13 82 68 150 Socialistisk

1958B 79 3 24 29 16 82 69 151 Socialistisk

1961 77 2 20 33 19 79 72 151 Socialistisk

1965 78 2 19 26 26 80 71 151 Socialistisk

1969 79 1 20 26 25 80 71 151 Socialistisk

1970 79 1 21 27 23 80 71 151 Socialistisk

S: Socialdemokraterna. K/Vpk: Kommunisterna/Vänsterpartiet kommunisterna. 
Bf/C: Bondeförbundet/Centerpartiet. Fp: Folkpartiet.
H/M: Högem/Moderata samlingspartiet.
Soc.: Socialistiska blocket. Borg.: Borgerliga blocket.

Källa: Riksdagsmannavalen 1945-1948—1965-1968, Riksdagens register, Per
sonregister 1949-1970 och Hadenius 1995 s 275.

I första kammaren fanns det under hela den aktuella perioden en ganska stabil 
egen majoritet för Socialdemokraterna och tillsammans med Kommunisternas/ *

22s Årsbok för Sveriges kommuner 1966 s 17.



Vänsterpartiet kommunisterna blygsamma representation i denna kammare blev 
majoriteten ännu något större. Om det socialdemokratiska partiet var enigt eller 
bara hade enstaka avhoppare från partilinjen uppstod inga svårigheter att fa ige
nom förslag i första kammaren. Denna kammare var en grund för partiets oav
brutna regeringsinnehav under hela perioden 1950 -1975. Den samlade mandat
fördelningen i båda kamrarna hade emellertid intresse genom att gemensam vo
tering tiligreps i vissa frågor, framförallt budgetärenden.2:o

I tabellen nedan återges resultaten i valen till andra kammaren 1948, 1952, 
1956, 1958, 1960, 1964 och 1968. Alt tabellen anger åren efter valen beror på alt 
den nyvalda andra kammaren tillträdde först på nyåret året efter valet, med un
dantag för den kammare som nyvaldes i juni 1958 och som tillträdde omgående.

Tabell 6 Andra kammarens sammansättning 1949-1969 (1970)

År Partiställning Totalt

Majoritetslägcs K/Vpk Bf/C Fp H/M Soc. Borg Alla

1949 112 8 30 57 23 120 110 230 Socialistisk
1953 110 5 26 58 31 115 115 230 Jämnt mellan blocken

1957 106 6 19 58 42 112 119 231 Borgerlig
1958B 111 5 32 38 45 116 115 231 Socialistisk

1961 114 5 34 40 39 119 113 232 Socialistisk
1965 113 8 36 43 33 121 112 233 Socialistisk

1969 125 3 39 34 32 128 105 233 Socialistisk

Källa: Riksdagsmannavalen 1945-1948—1965 1968, Riksdagens register, Per
sonregister 1949-1969 och Hadenius 1995 s 275ff.

i andra kammaren var det ingen konstant socialistisk majoritet, men en sådan 
fanns under perioderna 1949-1952, 1958-1960, 1961 1964, 1965-1968 och 
1969-1970. Det var bara under den sistnämnda perioden som Socialdemokrater
na hade egen majoritet i andra kammaren. Under perioden 1953-1956 var det to
tal jämvikt mellan blocken, men det spelade ingen roll eftersom Socialdemokra
terna bildade koalition med Bondeförbundet. Denna regering hade majoritet i 
andra kammaren. Åren 1957-1958 var det borgerlig majoritet i andra kammaren.

Efter koalitionens upplösning och bildandet av en rent socialdemokratisk re
gering hamnade den i en minoritet i andra kammaren. Vid de gemensamma vote
ringarna fanns det dock ändå en socialistisk majoritet i de två kamrama tillsam
mans genom att de socialistiska partierna förfogade över 194 röster och de tre 
borgerliga partierna hade sammanlagt 187 röster. Nyvalet till andra kammaren i 
juni 1958, som hölls i syfte att uppnå en socialdemokratisk framgång för att 
säkra pensionsreformen, gav socialistisk majoritet.229 230 Valet till andra kammaren 
1960 resulterade i en socialistisk majoritet med viss marginal och denna bestod

229 Stjcmquist 1996 s I64f.
230 Hadenius 1995 s 125ff, Stjcmquist 1996 s 2l2ffoch Möller 2007 s 151 ff.



sålunda under den resterande delen av epoken med tvåkammarriksdagen fram till 
årsskiftet 1970-1971. Under åren 1969-1970 förfogade Socialdemokraterna över 
egen majoritet även i andra kammaren.

Valen till enkammarriksdagen 1970 och 1973 gav följande mandatfördelning:

Tabell 7 Enkammarriksdagens sammansättning 1971-1974 (1976)

Är Partiställning Totalt

MajoritetslägeS Vpk C Kp m Soc Borg Alla

1971 163 17 71 58 41 180 170 350 Socialistisk

1974 156 19 90 34 51 175 175 350 Jämnt mellan blocken

Källa: Allmänna valen, Del 1, 1970 och 1973, och Hadenius 1995 s 276.

Vid det första valet till enkammarriksdagen 1970 blev det en socialistisk majori
tet. Socialdemokraterna förlorade den egna majoritet som partiet sedan länge haft 
i första kammaren och som funnits även i andra kammaren 1969-1970. Den so
cialistiska majoriteten säkrades genom att Vänsterpartiet kommunisterna nådde 
över den spärrgräns på fyra procent som gällde för den nya riksdagen. Riksdags
valet 1973 blev mandatmässigt ett jämviktsläge mellan de två politiska blocken, 
varvid lottning kunde fa tillgripas. Den socialdemokratiska regeringen valde att 
sitta kvar eftersom det inte fanns någon riksdagsmajoritet mot regeringen.2'1

Även om det redan ovan huvudsakligen har framgått vilka regeringar som satt 
under perioden 1950-1975 redovisas detta specifikt i nedanstående tabell.

Tabell 8 Sveriges regeringar 1950-1975

Tidsperiod Parti-/er Statsminister Typ av regering (majoritet/minoritet)

(1946)1950-1951 S Tage Erlander (s) Maj. i FK. Min. i AK

1951-1957 S + Bf/C Tage Erlander (s) Maj. i FK och AK

1957-1969 S Tage Trlander (s) Maj. i FK, Min i AK 1957-1968, Maj. i AK 1969

1969 1975 (1976) S Olof Palme (s) Maj. i FK och AK 1969-1970, Min i EK 1971 1975

Maj.: Majoritet. Min.: Minoritet.
FK: Riksdagens Första kammare. AK: Riksdagens Andra kammare.
EK: Enkammarriksdagen.

Källa: Hadenius 1995 s 275f, Ruin 2007 s 33 och 86 och Erlander 2010 s 208ff.

Landet hade sålunda fyra regeringar med två statsministrar, båda tillhörande So
cialdemokraterna. Först Tage Erlander (1901-1985) som hade posten 1946-1969 
och därefter Olof Palme (1927-1986) 1969 1975 (1976). Socialdemokraterna 231

231 Hadenius 1995 s 163ff.



bildade enpartiregeringar, med undantag för åren 1951-1957, då partiet bildade 
koalitionsregering ihop med Bondeförbundet/Centerpartiet.

Att Socialdemokraterna kunde sitta kvar i regeringsställning 1957-1958, trots 
borgerlig majoritet i andra kammaren, berodde på att Centerpartiet avböjde att 
ingå i en borgerlig trepartiregering som hade haft majoritet i andra kammaren. 
Centerpartiet ville inte gå direkt från en koalition till en annan och ansåg istället 
att det borde bildas en socialdemokratisk enpartiregering. Kung Gustav VI Adolf 
(1882-1973) hade gett ett sonderingsuppdrag om det fanns möjlighet att bilda en 
borgerlig regering, vilket Folkpartiet och Högern mycket väl kunde tänka sig.212

Den resterande delen av föreliggande avsnitt om den rikspolitiska utveckling
en under åren 1950-1975 skall ägnas åt viktigare politiska beslut/reformer, både 
om sådana som togs under förhållandevis stor enighet och de som orsakade 
större konflikter. Ett sådant exempel är självklart tjänstepensionsfrågan (ATP- 
frågan), där det slutliga beslutet fattades i riksdagen på våren 1959. Min fram
ställning bygger på litteratur från ämnena historia, ekonomisk historia och stats
kunskap.

Den första halvan av 1950-talet har betecknats som inrikespolitiskt relativt 
lugn. Ett skäl var att koalitionsregeringen mellan Socialdemokraterna och Bon
deförbundet hade en klar riksdagsmajoritet. Även om de båda borgerliga opposit
ionspartierna, Folkpartiet och Högern, ofta kritiserade regeringens politik, var 
möjligheterna att nå formellt inflytande begränsad/1' Bland de sociala reformer 
som tillkom under den första halvan av 1950-talet fanns utökad semester till tre 
veckor och att den 1946 beslutade sjukförsäkringen trädde i kraft.214

Frågan om införandet av en obligatorisk tjänstepension var en brytpunkt i den 
inrikespolitiska utvecklingen. Frågan blev upphov till en folkomröstning 1957, 
koalitionsregeringens upplösning samma år, nyval till andra kammaren 1958 ef
ter att denna kammare, med sin borgerliga majoritet, röstat ned regeringens för
slag i frågan, samt ett riksdagsbeslut 1959. Det vinnande socialdemokratiska för
slaget innebar att alla yrkesverksamma personer skulle få en lagstadgad tjänste
pension som finansierades genom arbetsgivaravgifter. Partiet såg sitt ställnings
tagande som ett ideologiskt steg i riktning mot ökad solidaritet och jämlikhet.215

Socialdemokraterna gick segrande ur denna strid och det blev början på en 
framgångsperiod som följde partiet under hela 1960-talet, med undantag för det 
dåliga resultatet i 1966 års kommun- och landstingsval. Höjdpunkten blev det 
framgångsrika valet till andra kammaren 1968. Under 1960-talet skedde det en 
utbyggnad av den offentliga sektorn och ett redan tidigare välutvecklat transfere
ringssystem förbättrades ytterligare. Från den socialdemokratiska partiledningens 
talades det om att ett starkt samhälle höll på att byggas upp, vilket måste finan
sieras genom ökningar av skatteuttaget. I fråga om den statliga beskattningen 
hade man tagit ett viktigt steg 1959, då riksdagen, trots samfällt borgerlig mot- 232 233 234 235

232 Norborg 1993 s 215, Hadcnius 1995 s 126, Stjcmquist 1996 s 259, Erlander 2007 s 7 och 185 
200 och Möller 2007 s 152.

233 Hadcnius 1995 s 117f.
234 Olsson 1993 s 97f.
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stånd, införde en omsättningskatt. Den var från början på en relativt blygsam 
nivå, men höjdes därefter gradvis. Högern gick fram med krav på relativt omfat
tande besparingar i de offentliga utgifterna, men fick vidkännas förluster i det 
kommande riksdagsvalet, år 1960. Införandet av omsättningsskatten sågs som ett 
alternativ till ytterligare höjningar av den direkta statsskatten som var progressiv. 
En stor del av 1960-talets skattehöjningar skedde i kommuner och landsting, 
delvis till följd av beslut fattade i riksdagen, men som skulle effektueras i kom
muner och landsting. Inte heller skatten till kommuner och landsting var progres-

• 236
SIV.

Två viktiga politiska beslut togs sålunda 1959 efter konfrontation mellan So
cialdemokraterna och borgerligheten, dels beslutet om en obligatorisk tjänstepen
sion, dels införandet av omsättningsskatten. Det var samma år som den social
demokratiska regeringen beslöt att tillsätta en statlig utredning för en översyn av 
den kommunala indelningen, som senare resulterade i 1962 års principbeslut om 
kommunblocksreformen.

Bland 1960-talets reformbeslut fanns införandet av en fjärde semestervecka 
och en lag om allmän försäkring som delvis innebar en sammanfattning av re
formerna på socialförsäkringsområdet under 1950-talet, bl.a. den allmänna sjuk
försäkringen. Andra reformer av vikt var beslutet om att införa den nio år långa 
grundskolan, samt en stor expansion av både gymnasieskolan och av universitet 
och högskolor. Från att på 1950-talet ha varit en skolform för bara en begränsad 
andel av en årskull växte gymnasieskolan till att omfatta en bred majoritet av 
årskullarna vid undersökningsperiodens slut år 1975. Antalet studerande på uni
versitet och högskolor växte också tämligen kraftigt under 1960-talet. Vidare på
börjades det under 1960-talet en utbyggnad av den statliga regionalpolitiken, 
som ett komplement till den redan tidigare aktiva arbetsmarknadspolitiken.2’7

På det övergripande politiska området skedde viktiga förändringar under 
första halvan av 1970-talet. Det första steget togs vid årsskiftet 1970/1971, då 
tvåkammarriksdagen ersattes av enkammarriksdagen. Samtidigt infördes en ge
mensam valdag för riksdags-, landstings- och kommunval, och med en mandat
period på bara tre år, mot tidigare fyra år. Tillkomsten av enkammarriksdagen 
fick till effekt att regeringsmakten fullt ut stod på spel vid varje riksdagsval. So
cialdemokraterna kunde inte längre falla tillbaka på den eftersläpande majorite
ten i riksdagens första kammare. År 1975 trädde en ny regeringsform i kraft. En 
förändring var att statschefen inte längre deltog och ledde regeringens samman
träden. Reformeringarna av statsskicket togs till stor del i konsensus mellan So
cialdemokraterna och borgerligheten, även om det fanns smärre tvistefrågor.”'s

De sista åren på 1960-talet och den första halvan av 1970-talet handlade inte 
bara om tillkomsten av enkammaren och 1974 års regeringsform. Bland andra 
större politiska frågor fanns den socialdemokratiska regeringens betoning av en 
mer aktiv statlig näringspolitik, bl.a. genom att många statliga företag fördes 236 237 238
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samman i en koncern 1969, och att det inrättades en statlig investeringsbank
1967. En fråga på delvis samma tema som det uppstod stark politisk konflikt om 
var Socialdemokraternas tankar på att införa löntagarfonder, men partiet hade 
inte tagit ställning i frågan vid slutet av undersökningsperioden. Fondema var 
jämte kärnkraften en av de stora politiska stridsfrågorna under 1970-talet.239 240

Ett politiskt nyckelbegrepp vid skiftet mellan 1960- och 1970-talen som i nå
gon mån kunde kopplas till kommunblocksreformens slutförande, var jämlikhet 
mellan individer, oavsett kön. Utifrån ett könsperspektiv var en viktig reform 
borttagandet av sambeskattningen mellan gifta makar år 1970, som ersattes av en 
särbeskattning. Det skedde förändringar av skatteskalan i syfte att förbättra lev
nadsförhållandena för personer med lägre inkomst. Andra frågor som hade bety
delse på grundval av ett genusperspektiv var föräldraförsäkringen och utbyggna
den av den kommunala barnomsorgen. Det sistnämnda berörs också i avsnittet 
nedan om den kommunala sektoms expansion. Två förändringar av socialförsäk
ringarna var dels tillkomsten av en obligatorisk tandvårdsförsäkring, dels sänk
ningen av pensionsåldern från 67 till 65 år.'40 Talet om att se en anknytning mel
lan begreppet jämlikhet och frågan om att slutföra kommunblocksrefonnen vid 
en bestämd tidpunkt handlar främst om att reformen syftade till att utjämna skill
nader i servicenivå mellan olika kommuner.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det utan tvekan fanns rikspolitiska 
frågor som var mer uppmärksammade än besluten om alt genomföra en andra 
indelningsreform. Några exempel på stora frågor som skapade partipolitiska 
motsättningar är tjänstepensionsfrågan och införandet av omsättningsskatten i 
slutet av 1950-talet och de två frågor som var aktuella vid perioden slut, kärn
kraften och löntagarfonderna. Andra frågor som fick stor uppmärksamhet var 
tillkomsten av enkammarriksdagen 1971 och den nya regeringsformen 1975.

Den kommunala sektorns expansion
1 avsnittet om den kommunala sektorns expansion skall del inledningsvis tas upp 
ett antal förändringar av regelverket som hade betydelse för att de svenska kom
munernas verksamhet byggdes ut så mycket mellan 1950 och 1975. Genom
gången sker tematiskt för olika kommunala ansvarsområden i sänder.

På socialvårdens område skedde en viktig förändring från och med 1957. Då 
ersattes 1918 års fattigvårdslag med en ny lag om socialhjälp. Benämningen fat
tigvård ersattes med socialvård. Utmönstringen av ordet fattigvård hade en sym
bolisk karaktär och markerade att nya vindar nu blåste i det svenska samhället. 
Syftet med socialhjälpen var framförallt förebyggande. Den gamla uppdelningen 
mellan obligatorisk och frivillig hjälp behölls i den nya lagen. Nära anhöriga till 
dem som fått socialhjälp blev inte längre pliktiga att svara för sådan ersättning. 
Liksom tidigare reglerades åldringsvården i lagen. Möjligheterna för kommuner 
att i samverkan med andra kommuner driva ålderdomshem behölls. Kraven på

239 Norborg 1993 s 223ff, Hadcnius 1995 s 163-178 och Möller 2007 s 185-195.
240 Göransson 1993 s 159, Norborg 1993 s 141ff och 22 Iff och Hadcnius 1995 s 163ff.



ålderdomshemmens standard hade höjts.241 År 1968 gjordes ett tillägg till lagen 
om socialhjälp och kommunernas socialnämnder blev skyldiga att se till att alla 
invånare skulle fa en tillfredsställande omvårdnad.242

På det organisatoriska planet genomfördes en viktig förändring 1970, genom 
möjligheten att inrätta social centralnämnd.243 Andelen individer som fick någon 
form av ekonomiskt bistånd från socialvården började åter stiga under senare de
len av 1960-talet. Den låga nivån från 1950-talet på omkring fyra procent steg nu 
tidvis till omkring sex procent av befolkningen.244 245

I fråga om den kommunala nykterhetsvården tillkom en ny lagstiftning på om
rådet 1954. Denna trädde i kraft år 1955 i samband med den stora omläggningen 
av den svenska alkoholpolitiken, som bl.a. innebar att den så kallade motboken 
med tillhörande inköpsbegränsningar avskaffades. Beteckningen alkoholistlag 
var utbytt mot lag om nykterhetsvård. Det blev i princip obligatoriskt med en 
särskilt nykterhetsnämnd. Lagen hade ett bredare tillämpningsområde än alko- 
holisllagen genom att nykterhetsnämndema kunde ingripa på ett tidigare stadium 
i ett missbruk. Effekten blev att det totala antalet ärenden hos nykterhetsnämn
dema nästan fördubblades mellan 1954 och 1956. Även om det totala antalet 
ärenden hos nykterhetsnämndema låg på en hög nivå skedde det en gradvis 
minskning av antalet ärenden som ledde till tvångsåtgärder. Till skillnad från ti
digare skulle staten stå för alla vårdkostnader på anstalterna.24.

Riksdagen antog 1960 en ny lagstiftning om bam- och ungdomsvård, men 
förändringarna i förhållande till det gamla regelverket var inte så stora. De olika 
skälen till tvångsmässiga ingripanden behölls huvudsakligen. En nyhet var att 
den förutvarande gränsen för omhändertagande för samhällsvård på grund av 
misshandel eller misskötsel i hemmet nu höjdes från 16 år till 18 år. Möjlighet
erna att ingripa upp till 21 års ålder i särskilt specificerade fall behölls. Av in
tresse är att narkotiska medel nämndes som ett skäl för ett sådant ingripande. Vi
dare blev det möjligt med ekonomiska stödåtgärder till barn och ungdomar ulan 
omhändertagande. Vård i hemmiljö skulle prioriteras framför vård på anstalt.246

Under 1950-talet skedde ingen större utbyggnad av antalet daghemsplatser, 
varför det 1960 fanns 10 270 platser. Däremot hade antalet lekskoleplatser stigit 
snabbare och var 38 000. Daghemsplatsema fanns i relativt hög utsträckning i de 
tre största städerna. Utbyggnaden av daghemmen gick länge sakta med tanke på 
att kvinnorna i stigande utsträckning inträdde på arbetsmarknaden, bl.a. genom
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den offentliga sektoras utbyggnad. Barnomsorgen bedrevs istället till väsentlig 
del av så kallade familjedaghem.247 248

En mer utbyggd barnomsorg motiverades av pedagogiska, sociala, befolk- 
ningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska skäl. I mitten av 1960-talet tog ut
byggnaden av antalet daghemsplatser fart. Vid denna tidpunkt hade det också 
blivit uppenbart att antalet daghemsplatser var för lågt i förhållande till den efter
frågan som fanns. Utbyggnaden av daghemmen stimulerades i början av 1960- 
talet genom höjda statsbidrag. Mellan åren 1964 och 1970 mer än fördubblades 
antalet barn som hade plats på daghem. Även lekskoleplatserna utökades avse
värt. Det var dock först på 1970-talet som det antogs lagar som utförligt regle
rade barnomsorgen. År 1973 beslöt riksdagen att 1975 skulle alla landets sexå
ringar få plats i allmän förskola och en kraftig utbyggnad av antalet daghems
platser skulle ske. Kommunerna blev därmed tvingade att arbeta fram en särskild 
plan för barnomsorgen. 4S

Den kyrkliga församlingens ansvar för skolväsendet försvann genom den 
lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1955, men i några fall tilläts det ändå 
att församlingar ansvarade för skolväsendet. 1 praktiken innebar 1952 års indel- 
ningsreform att nästan alla kommuner senast vid denna tidpunkt tog över ansva
ret för skolan från församlingen.249 250 År 1958 skedde en principiellt betydelsefull 
förändring genom att hela skolväsendet, också de frivilliga skolformerna, sam
ordnades i en och samma organisation. Vid samma tidpunkt tillkom även de stat
liga länsskolnämnderna som regional tillsynsmyndighet. Ansvaret hade tidigare 
legal pä domkapitlen. Införandet av länsskolnämnderna innebar en utökad statlig 
styrning av skolväsendet, vilket framgick särskilt tydligt i fråga om skolans or
ganisation och vid tillsättningar av olika lärartjänster. Samarbete mellan kom
muner var viktigt vid utbyggnaden av enhetsskolans högstadium, där många av 
de befintliga kommunerna inte hade tillräcklig folkmängd för att organisera egna 
högstadieskolor.2511

Införandet av en längre sammanhållen grundskola, benämnd enhetsskola, som 
var bottenskola för gymnasiestudier, var en viktig, men tidsmässigt utdragen, re
formering av skolväsendet. Det första beslutet togs av riksdagen 1950. Målet var 
alt på sikt införa en nioårig obligatorisk enhetsskola i alla kommuner. Om för
söksverksamheten blev lyckosam skulle enhetsskolan ersätta folkskolan, fort- 
sältningsskolan, högre folkskolan, kommunala mellanskolan och realskolan. 
Övergången till gymnasieskolan skedde från grundskolan. Försöksverksamheten 
skulle pröva enhetsskolans lämplighet. Försöksverksamheten var ett frivilligt 
kommunalt åtagande. Skolöverstyrelsens prövade om kommunerna hade resurser 
att klara av att bygga upp en nioårig enhetsskola. Prövningen avsåg främst be
folkningsunderlagets storlek och möjligheterna till samverkan mellan flera

247 Gustafsson 1994 s 142-160, Nyberg 1996 s 95-104, Hammarlund 1998 s 8f, 85 och 11 Iff och 
Holgersson 1998 s 138ff

248 Socialvården 1972 s lOOff, SFS 1973:1205, Gustafsson 1994 s 152-160, Nyberg 1996 s 98f, 
Hammarlund 1998, Holgersson 1998 s 306ffoch Stcnsöta 2004 s 72-101.

24’ SFS 1952:434, SOU 1955:31 s 25ff och 37ff och Lidström 1991 s 63f.
250 SFS 1956:614, SFS 1956:616, SFS 1958:387, SOU 1955:31, SOU 1961:9 s 82ffoch Kaijscr 

1960 s 365-391.



kommuner. Åren 1956 och 1957 fattade riksdagen nya beslut som syftade till ett 
slutgiltigt beslut om att införandet av en nioårig enhetsskola skulle fattas 1962. 
Det skedde också i form av antagandet av en ny skollag. Enligt 1962 års beslut 
skulle grundskolan vara genomförd läsåret 1972/1973.251

Den utbyggnad av antalet läroverk/gymnasieskolor som skedde successivt un
der 1900-talet handlade inte minst om att statliga realskolor utökades med ett 
gymnasium och bildade ett komplett läroverk. Kommunaliseringen av de tidigare 
läroverken var en successiv process. År 1966 övergick i stort sett alla statliga 
gymnasier i kommunal regi, men statsmakten fortsatte att stå för huvuddelen av 
kostnaderna eftersom staten betalade lärarlönema.252 253 254 255

En ny hälsovårdsstadga trädde i kraft 1960. Stadgans prövnings- och tillsyns- 
områden var i huvudsak desamma som tidigare och gällde: Tillsyn av bostäder, 
samlingslokaler och hotell, vattenförsörjning och vattenundersökningar, avlopps- 
frågor och toaletter, renhållning, djurhållning samt tillsyn av industriella anlägg
ningar och upplag. Den viktigaste ändringen var att stadgan gjordes enhetlig för 
alla kommuner. Det innebar en skärpning av kraven på landskommunernas häl- 
sovårdsarbete och alla kommuner måste ha en särskild hälsovårdsnämnd. En 
omdiskuterad fråga var om samtliga kommuner måste ha en egen hälsovårdsin
spektör. Det slutgiltiga ställningstagandet innebar att det antingen skulle finnas 
en anställd inspektör eller kunde uppgifterna utföras av en ledamot i hälsovårds
nämnden. Kommunerna fick nu inte längre fritt formulera egna lokala hälso- 
vårdsordningar. Dessa skulle tas fram utifrån normalhälsovårdsordningar och 
fick inte avvika så mycket från dessa centrala riktlinjer. Länsstyrelserna kunde 
också tvinga kommunerna att tillsätta inspektörer.”"'

Vid slutet av 1960-talet och under 1970-talet skedde fiera viktiga förändringar 
av regelverket för de kommunala hälsovårdsorganen. Vid miljöskyddslagens till
komst 1969 utökades hälsovårdsnämndernas ansvar för åtgärder mot vattenför
oreningar till att omfatta luftföroreningar, buller och andra störningar. Det hu
vudsakliga ansvaret för miljöskyddet lades emellertid på staten. Miljöskyddets 
placering på den statliga nivån kan åtminstone uppfattas som ett uttryck för att 
kommunerna inte hade tillräcklig kompetens för denna typ av frågor. Hälso
vårdsstadgan underställdes miljöskyddslagen och hälsovårdsnämnden förlorade 
sin roll som tillståndsorgan för vissa ärenden, bl.a. industriella anläggningar. 
Hälsovårdsnämndernas insatser skulle koncentreras till de störningar som täcktes 
in under begreppet sanitär olägenhet.2"4

När en ny livsmedelslag trädde i kraft år 1971 ändrades hälsovårdsstadgan så 
att alla kommuner nu måste ha en anställd hälsovårdsinspektör. De kommuner 
som ville ha undantag var tvungna att söka dispens. Fram till 1974 fanns det en 
del små kommuner kvar som inte hade underlag för en egen inspektör.”s>
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År 1959 skedde en revidering av byggnadslagen och det tillkom en ny bygg
nadsstadga, gemensam för alla kommuner. Nyordningen syftade till en förenk
ling och decentralisering av beslutsfattandet från statliga organ till kommunerna, 
främst landskommunerna. Alla kommuner skulle ha en separat byggnadsnämnd. 
Avsikten var att nämnderna skulle utöka samarbetet med andra kommunala or
gan och i större utsträckning fungera som serviceorgan till allmänheten. För 
landskommunerna medförde nyordningen att ansvaret för bebyggelseplaneringen 
blev mer heltäckande. Landskommunerna hade till följd av den tilltagande urba
niseringen varit tvungna att i större utsträckning prioritera planeringsfrågorna.2M'

År 1962 beslöt riksdagen om ny brandlag. Samtidigt tillkom en ny brand
stadga, vilken var gemensam för alla typer av primärkommuner. Nyordningen 
resulterade inte i lägre kostnader, utan de fortsatte att stiga, främst till följd av 
utökade krav i brandstadgan på beredskapsskyldighel även i landskommunerna. 
Varje kommun skulle ansvara för att det fanns ett fungerande brandförsvar i 
kommunen. Kommunen kunde liksom tidigare ha egen brandstyrka eller samar
beta med annan kommun eller annan brandkår. Den detaljerade statskontrollen 
över kommunernas brandförsvarsorganisation bestod.“27

År 1974 antogs en ny brandlag och samtidigt reviderades brandstadgan. Ny
ordningen började gälla vid halvårsskiftet 1974. Den viktigaste ändringen var att 
lagens tillämpningsområde utökades till att utöver brandsläckning omfatta rädd
ningsinsatser vid händelser som utflöden av oljor och andra kemikalier, ras, 
översvämningar och trafikolyckor. Brandkårerna, särskilt i större kommuner, 
hade redan tidigare ofta svarat för sådana insatser, varför förändringen inte var 
genomgripande. På det organisatoriska planet var ändringarna små. Till följd av 
att kommunblocksreformen nu slutförts var det myckel fa kommuner som inte 
hade någon egen brandkår.256 257 258

Den civilförsvarslag som antagits under andra världskriget (1944) ersattes 
1960 av en ny lagstiftning. Ansvaret för civilförsvaret förblev huvudsakligen 
statligt och med begränsade kommunala uppgifter.“59 En lag om lokal kristids- 
förvallning tillkom 1973 till följd av den första oljekrisen, då del blev aktuellt att 
införa ransonering på bensin och olja. Den ersatte det gamla regelverket från 
1939. Den nya lagen skulle träda i funktion vid krig, krigsfara eller vid något an
nat behov av ransonering. Kommunernas uppgifter skulle enligt lagen utföras av 
en kristidsnämnd.260

Städernas utgifter för gator och vägar var betydande under stora delar av 
1900-talet. Orsaker kan sökas dels i städernas växande folkmängd till följd av 
urbaniseringen och industrialiseringen, dels bilismens stora expansion som på 
allvar tog fart efter andra världskrigets slut. Bilismen hade visserligen börjat öka 
under 1920-talet för att sedan stagnera under kriget, men utvecklingen efter 1945 
innebar det stora genombrottet för motorfordonstrafiken i Sverige. Anpassningen

256 SFS 1959:611, SFS 1959:612, SOU 1961:9 s 105ff, Wannfors 1962 s 413ff och Klingbcrg 1980.
257 SOU 1960:34, SOU 1961:9 s 112ff, SFS 1962:90, SFS 1962:91, Larsson 1998 s 29ff och 67ff 
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258 SFS 1974:80, SFS 1974:81, Larsson 1998 s 31 f och Wångmar 2009 s 271 -308.
259 SFS 1960:74.
260 SFS 1973:861.



av städernas gator och vägar till en omfattande biltrafik var ingen enkel åtgärd, 
utan en mer långsiktig och ganska dyrbar utvecklingsprocess. Städerna fick en 
hel del statliga bidrag till sina utgifter för gator och vägar, framförallt för genom- 
fartsvägar och liknande, men statsbidragen täckte sällan de totala kostnaderna.261

Under 1950-talet började utbyggnaden av de kommunala reningsverken med 
höggradig rening att komma i gång i större skala. År 1955 fanns endast cirka 30 
sådana anläggningar i landet, medan antalet bara fem år senare, alltså år 1960, 
uppgick till inte mindre än 360 verk. Under 1960- och 1970-talen fortsatte sedan 
utbyggnaden, som också stimulerades av statsmakten genom ganska frikostiga 
statsbidrag. Under ett par årtionden ägde det rum en högst påtaglig förbättring av 
valtenreningen, både i städerna och i mindre tätorter på landsbygden.262

Storkommunreformen 1952 innebar att landskommunernas insatser för biblio
teken blev mer samlade och därför anslogs större ekonomiska belopp till detta 
ändamål. Förändringarna fick också till följd att utlåningen pä landsbygdsbiblio- 
teken steg betydligt under 1950-talet. Det fanns dock fortfarande tydliga skillna
der i bibliotekens standard även när storkommunepoken började gå mot sitt slut 
under 1960-talel. En del landskommuner satsade fortfarande blygsamma ekono
miska belopp på biblioteksväsendet, vilket medförde att biblioteken hade korta 
öppettider. Ännu under senare delen av 1960-talet fanns det några få kommuner 
som inte hade eget kommunalt bibliotek.’63

Ett område där kommunerna, främst städerna, tidigt gjorde vissa satsningar 
var varmbadhus och friluftsbad. Från senare delen av 1950-talet började antalet 
tempererade utomhusbad stiga i snabbare takt. Av kostnadsskäl var det nästan 
omöjligt för landskommuner att bygga simhallar. Övriga idrottsanläggningar till
kom i regel på enskilt och ideellt initiativ. Efter hand började idrottsanläggningar 
att kommunaliseras eller betalades det ut ett kommunalt bidrag till de föreningar 
som själva ägde och drev sina anläggningar. Framförallt 1970-talet var den pe
riod då fritidsfrågorna hade särskilt hög dignitet på kommunal nivå. Del var un
der denna period som man gjorde stora investeringar i nya kommunala idrottsan
läggningar. Under 1960-talet började kommunernas kostnader för fritidsändamål 
stiga betydligt. Utöver simhallar och ishallar tillkom sporthallar, konstfrusna ba
nor för ishockey och bandy, skidanläggningar, tennisbanor, ridhus, skytteanlägg- 
ningar och anläggningar för motorsport. Det innebar en status för kommunerna 
att kunna visa upp nya och stora idrottsanläggningar.264

I skiftet mellan 1940- och 1950-talen hade andelen kommunalt producerade 
bostäder börjat sliga betydligt och låg på cirka 40 procent av lägenhetsprodukt- 
ionen. På 1950-talet byggdes årligen omkring 20 000 lägenheter av de kommu
nala företagen. I absoluta tal var emellertid utbyggnaden som störst under 1960- 
talet och början av 1970-talet, under det så kallade miljonprogrammet. Denna ut
byggnad hade främst sin grund i stor bostadsbrist i tätorterna, vilken hade upp
stått till följd av urbaniseringsprocessen. Under 1970-talet skedde istället en stor

261 SOU 1961:9 s 222, Fridh och Dahlberg 1962 s 454 och 486ff, Bokholm 1995 s 262ffoch Nils
son 2000 s 46ff.
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263 Hjclmqvist 1993, Lundberg och Viirman 1996 s 15ff och Ristarp och Andersson 2001.
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ökning av nyproduktionen av enfamiljshus (villor), vilket ledde till ett avsevärt 
mindre behov av att bygga nya lägenheter.265

Under flera årtionden, från slutet av 1930-talet till början av 1960-talet, arbe
tade statliga utredningar med huvudmannaskapet för polisväsendet. Frågan var 
om polisen skulle förbli kommunal eller övergå i statlig regi.266 År 1954 skedde 
förändringar av regelverket i syfte att utjämna skillnader mellan olika kommu
ner. År 1962 bestämde riksdagen att polisväsendet skulle förstatligas. Detta ge
nomfördes vid årsskiftet 1964/1965.“67

Två kvantitativa mått på den kommunala expansionen är dels utvecklingen av 
de kommunala utgifterna i relation till BNP. dels den kommunala utdebitering
ens förändringar. År 1950 uppgick kommunernas utgifter till 10 procent av BNP, 
medan motsvarande siffra år 1975 var 25 procent. Det innebar att det skett mer 
än en fördubbling av de kommunala utgifterna som andel av BNP på bara 25 års 
tid. Ökningen hade varit mest kraftig mellan 1960 och 1970, för att avta något 
mellan 1970 och 1975. I absoluta tal ökade kommunernas totala bruttoutgifter 
från 3,1 miljarder kronor år 1950 till 62,7 miljarder år 1975, men i dessa siffror 
ligger självklart en betydande inflationskomponent.266 Bakom den stora utgift
sökningen låg framförallt en betydande ökning av antalet anställda, både tjäns
temän och andra arbetstagare, i landets kommuner.“60 268 269 Ännu 1973 hade det emel
lertid funnits ett antal mindre kommuner till folkmängden, som skulle upphöra 
1974, som haft en tämligen begränsad personalstyrka.270 271

Vid tidsmässiga jämförelser av den rent kommunala utdebiteringen måste det 
tas hänsyn till att vissa kommuner vid periodens början inte hade ansvaret för 
skolväsendet, varför det är relevant att i den kommunala utdebiteringen även 
räkna in den kyrkliga församlingen, som ansvarade för skolväsendet. Redovis
ningen av den kommunala utdebiteringen i det offentliga statistikmaterialet görs 
som vägda medeltal i förhållande till skatteunderlaget i kommunerna. År 1949 
var den genomsnittliga kommunala och kyrkliga utdebiteringen i städerna 8,75 
kronor. I köpingarna var utdebiteringen 7,76 kronor, medan motsvarande belopp 
i landskommunerna utgjorde 6,95 kronor. Det innebar alt det genomsnittliga vär
det för alla kommuner uppgick till 8,11 kronor.“71 Från 1955 och framåt blir det 
möjligt alt göra jämförelser ulan att ta hänsyn till församlingarna. Den genom
snittliga kommunala utdebiteringens utveckling i alla kommuner under perioden 
1955-1975 redovisas i tabellen nedan.

265 Strömberg 1989 s 145-169 och Jacobsson 1991 s 116ff.
266 SOU 1961:34 s 23ff och 48- 56 och Proposition 1962:148.
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Tabell 9 Utvecklingen av kommunernas genomsnittliga utdebitering 
1955-1975

År Utdebitering Förändring i absoluta tal Förändring i procent

1955 8,93 ___

I960 10,85 + 1,92 + 21,5

1965 12,18 + 1,33 + 12,3

1970 14,18 + 2,00 + 16,4

1975 15,23 + 1,05 + 7,4

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1976 s 20.

Mellan 1949 och 1955 var ökningarna av kommunernas skatteuttag relativt be
gränsade, men mellan 1955 och 1960 var skattehöjningarna större. Efter en något 
mer begränsad höjning mellan 1960 och 1965, började skatten sedan åter stiga 
snabbare mellan 1965 och 1970. Den lägsta ökningstakten gällde för perioden 
1970-1975, men den var ändå högre än mellan 1949 och 1955. Om siffrorna för 
1965 och 1970 delas upp på städer, köpingar och landskommuner kvarstår den 
bild som gällde 1949, att städerna hade högre genomsnittlig utdebitering än kö
pingar och landskommuner. År 1965 hade städerna en medelutdebitering på 
13,02 kronor, medan motsvarande siffra för köpingar och landskommuner upp
gick till 11,02 respektive 10,53 kronor.272

År 1970 gällde följande tal: Städerna 15,08 kronor, köpingarna 12,58 kronor 
och landskommunerna 12,22 kronor. Ännu år 1970 fanns det kommuner som 
hade en förvånansvärt låg kommunal utdebitering. Den lägsta var då endast 7,25 
kronor.27' År 1973 var den lägsta utdebiteringen 10,00 kronor, som gällde i två 
mindre kommuner som skulle upphöra vid åtgången av 1973. Ytterligare 10 
kommuner hade en utdebitering som på sin höjd var 11,00 kronor.274 År 1974 var 
det bara en kommun i landet som hade en kommunal utdebitering som understeg 
1 1,00 kronor.272

Partipolitiseringen i kommunerna
Undersökningsperioden inleddes med en tydlig partipolitisering till följd av att 
den nya kommunindelningen hade trätt i kraft. Reformen fick framförallt två tyd
liga effekter som påverkade partipolitiseringen. För det första fick samtliga lan
dets kommuner utom Hölmön fullmäktige som det högsta beslutande organet, då 
gränsen för att införa fullmäktige på obligatorisk väg gick vid 700 invånare. De 
gamla direktdemokratiska stämmorna hade spelat ut sin roll. Nyordningen for- 
maliserades genom 1953 års kommunallag, som trädde i kraft 1955. Lagen kräv-

212 Kommunernas Finanser 1965 s 64. 
212 Årsbok för Sveriges kommuner 1970.
274 Årsbok för Sveriges kommuner 1973.
275 Årsbok för Sveriges kommuner 1974.



de att alla kommuner skulle ha fullmäktige. Den representativa demokratin hade 
därmed fatt fullt genomslag i kommunerna. Övergången till representativ demo
krati innebar att förutsättningarna för att ha partipolitisk profilering på kommu
nal nivå blev större. Det skedde även en kraftig minskning av antalet kommuner 
där fullmäktige valdes med bara en lista, en så kallad samlingslista. Vid valet 
1946 hade det förekommit samlingslistor i 146 kommuner, medan samma siffra 
1950 uppgick till 3. Förklaringen till förändringen ligger troligen framförallt i att 
det blev svårare att komma överens om att bara gå fram med en enda lista i en 
kommun som bestod av flera tidigare självständiga kommuner. Under 1950- och 
1960-talen förekom det borgerliga samlingslislor i en del kommuner.276

Att kommunernas fullmäktigeförsamlingar från 1950-talets början nästan re
gelmässigt valdes på partilistor innebar emellertid inte att partipolitiken var så 
väldigt framträdande. Det var exempelvis inte ovanligt att de lokala valrörelserna 
mer hade karaktär av rikspolitisk diskussion än en fokusering på frågor som var 
aktuella på den kommunala arenan.277 278 279 Den statsvetenskapliga forskningen har 
också framhållit att konfliktnivån i fullmäktige ännu under 1960-talet var låg i så 
måtto att antalet voteringar och reservationer i fullmäktige var fåtaliga.~7X

Min egen forskning från kommuner i Kronobergs län under perioden 1952 
1970 visar att konfliktnivån i fullmäktige varierade en del mellan olika kommu
ner. Att ett politiskt block hade en överväldigande majoritet i fullmäktige behöv
de inte med automatik leda till en låg konfliktnivå. På samma sätt var det inte 
självklart att en kommun som inte hade berörts av 1952 års indelningsreform 
hade en lägre konfliktnivå än kommuner som hade bildats genom kommunre
formen. Ett annat konfliktmönster var det geografiska, vilket främst förekom i en 
storkommun som hade bildats av två till folkmängden relativt jämnstora kom
muner. Ett tydligt forskningsresultat är att andelen konflikter i fullmäktige steg 
efter kommunblocksreformens lokala genomförande 1971. lndelningsreformen 
bidrog till att partipolitiseringen tilltog på kommunal nivå.276

Den stora förändringen av partipolitiseringen i kommunerna ägde rum under 
1970-talets första halva, samtidigt som kommunblocksreformen slutfördes. Del 
tog sig uttryck i att de kommunala valrörelserna i större utsträckning uppmärk
sammade rent lokala frågor. Nästan alla partier började upprätta egna kommu
nala handlingsprogram, där de talade om vad de ville åstadkomma under den 
kommande mandatperioden. En annan betydelsefull förändring var att konflikt
nivån i fullmäktige blev betydligt större än tidigare och att dessa konflikter i 
högre utsträckning hade parti-/blockpolitiska grunder. Vidare skedde i många 
kommuner en övergång från det äldre väl inarbetade samlingsstyret till ett sy
stem med majoritetsmarkeringar, där majoriteten i fullmäktige besatte samtliga 
ordförandeuppdrag i de kommunala beslutsorganen. Under 1970-talet skedde
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Kommunala indelningsändringar 
1952-1963
Efter storkommunreformens genomförande 1952 var landet indelat i 1037 kom
muner. Det var 133 städer, 88 köpingskommuner och 816 landskommuner.2*1 
Utöver de indelningsändringar som kommer att behandlas nedan ägde det också 
mellan 1953 och 1960 rum ombildningar av hela landskommuner till köpings
kommuner, vilket skedde i åtta fall. År 1960 fanns det därför 96 köpingar.2*2 

Den första sammanläggningen efter storkommunreformen ägde rum 1957, ef
ter ett konseljbeslut den 23 mars 1956. Det gällde ett samgående mellan Öst
hammars stad och Frösåkers landskommun i Stockholms län.280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 Redan innan 
Frösåkers storkomnuin bildats 1952 hade staden framfört önskemål om att fa in
korporera delar av denna storkommun och en särskild utredningsman hade före
slagit att staden skulle fa inkorporera vissa områden från två av de församlingar 
som skulle ingå i Frösåkers storkommun. Frösåker var på inget sätt någon liten 
kommun till folkmängden, utan hade år 1952 6497 invånare.2*4

Vid årsskiftet 1958/1959 skedde ytterligare fyra sammanläggningar. För det 
första gällde det ett samgående mellan Bollnäs stad och Bollnäs landskommun i 
Gävleborgs län.2** Båda kommunernas fullmäktige hade enhälligt ställt sig bak
om en sammanläggning.2*6 För det andra var det fråga om en sammanläggning 
mellan Morastrands köping och Mora landskommun i Kopparbergs län.~*7 Båda 
kommunernas fullmäktige stod bakom ansökan. Beslutet i landskommunens full
mäktige var dock inte enhälligt.2** För det tredje handlade det om en samman
läggning mellan Landskrona stad och S:t Ibbs landskommun (ön Ven i 
Öresund).2*9 S:t Ibb var sedan 1952 landets näst minsta kommun till folkmäng
den och hade 593 invånare 1958. Fullmäktige i S:t Ibb gick med på en samman
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läggning. Landskrona stad hann aldrig avge något yttrande.290 För det fjärde var 
det en sammanläggning mellan två landskommuner i Stockholms län, Österha- 
ninge och Dalarö.291 Dalarö var en ö-/kustkommun som redan vid storkommun- 
reformens genomförande hade låg folkmängd. Initiativet till sammanläggningen 
hade tagits av Dalarö fullmäktige, som 1957 kommit till ståndpunkten att kom
munens folkmängd och skatteunderlag var för begränsat för att i framtiden vara 
en egen kommun. Båda kommunerna tillstyrkte i enighet en sammanläggning.292

Den första sammanläggningen på 1960-talet ägde rum 1960. Den skedde mel
lan Markaryds köping och Markaryds landskommun i Kronobergs län.291 Kom
munerna hade sedan tidigare ett ganska omfattande interkommunalt samarbete. 
Fullmäktige tog i båda fallen beslutet om sammanläggning enhälligt.294

Vid årsskiftet 1960/1961 skedde två sammanläggningar, i båda fallen mellan 
landskommuner. För det första var det en sammanläggning mellan Kinnarumma 
och Seglora kommuner i Älvsborgs län. 92 Frågan hade väckts i april 1959. Mo
tiveringen var att det redan fanns samarbete mellan kommunerna, att det på 
andra sätt rådde en samhörighet mellan kommunerna och att kommunerna skulle 
bilda ett högstadieområde. Besluten i fullmäktige var enhälliga.296 Den andra 
sammanläggningen skedde mellan Åkerbo och Askeby kommuner i Östergöt
lands län.297 Kommunerna hade låtit göra en sammanläggningsutredning. Däref
ter hade fullmäktige i båda kommunerna enhälligt godkänt att en sammanlägg
ning kom till stånd. Det viktigaste skälet till sammanläggningen var att kommu
nerna skulle bilda ett distrikt för enhetsskolans högstadium.29X

Vid årsskiftet 1961/1962 skedde det tre sammanläggningar. Den första var ett 
samgående mellan Osby köping och Osby landskommun i Kristianstads län. 99 
Initiativet hade tagits av köpingen 1958. Landskommunens fullmäktige var inte 
tillfreds med förfarandet och sade på detta stadium nej till sammanläggning, 
Därefter hade Länsstyrelsen hållit överläggningar mellan kommunerna, som re
sulterade i att kommunernas fullmäktige godkände förslaget enhälligt.300
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265 275.

2,1 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1958-04-25, 
Nr 49.

292 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1958-04-25, Nr 49.
293 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1959-04-17, 

Nr 26.
294 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1959-04-17, Nr 26.
295 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1960-02-05 

Nr 30.
296 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1960-02-05, Nr 30.
291 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1960-04-22, 

Nr 31.
298 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1960-04-22, Nr 31.
299 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1961-04-21, 

Nr 44.
300 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-04-21, Nr 44.



Den andra sammanläggningen skedde mellan Kopparbergs köping och Ljus- 
narsbergs landskommun i Örebro län.301 Vid sammanläggningsbesluten var in
nehållet i besluten divergerande i namnfrågan. Landskommunens beslut var en
hälligt, men mot beslutet i köpingens fullmäktige fanns det två reservanter, som 
gick ut på att köpingen kunnat bestå som egen kommun, att samgåendet kunde 
resultera i höjda skatter samt att huvudortens intressen kunde bli lidande.302

Den tredje indelningsändringen var en sammanläggning mellan Tegneby och 
Myckleby landskommuner i Göteborgs och Bohus län.303 Länsstyrelsen fann att 
en sammanläggning inte skulle innebära någon försvårande omständighet för in
delningen i kommunblock. Beslutet i Tegneby fullmäktige fattades i konsensus, 
medan det i Myckleby fullmäktige togs efter votering med siffrorna 22 mot 5.304

Efter att antalet kommuner varit konstant 1952-1956 skedde det sålunda fem 
sammanläggningar 1957-1959, och sex 1960-1962. I tre fall var det samman
läggningar mellan stad och landskommun, i fyra fall mellan köping och lands
kommun samt i fyra fall en sammanläggning mellan två landskommuner.

År 1963 skedde det fler sammanläggningar än vad det totalt gjorts åren 1957— 
1962. Antalet kommuner minskade med 20, från 1026 till 1006. Det var följande 
sammanläggningar: Södertälje stad och Östertälje landskommun (Stockholms 
län),305 Linköpings stad och Landeryds landskommun (Östergötlands län),306 
Skärblacka och Norsholms landskommuner (Östergötlands län), 07 Alvesta kö
ping och Hjortsberga landskommun (Kronobergs län),30* Jämjö, Ramdala och 
Slurkö landskommuner (Blekinge län),309 Fridlevstads landskommun och Tvings 
församling i Tvings landskommun (Blekinge län), 10 Ronneby landskommun, 
Hallabro landskommun och Eringsboda församling i Tvings landskommun (Ble
kinge län),311 Lomma köping och Flädie landskommun (Malmöhus län),312

01 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1961-04-21, 
Nr 45.

02 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961 -04-21, Nr 45.
03 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1961-04-21, 
Nr 46.

04 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-04-21, Nr 46.
115 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1962-04-27, 
Nr 77, och Konseljakt Inrikesdepartementet 1962-04-27, Nr 77.

Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1962-04-13, 
Nr 54, och Konseljakt Inrikesdepartementet 1962-04-13,Nr 54.

1,7 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1962-03-16, 
Nr 54, och Konseljakt Inrikesdepartementet 1962-03-16, Nr 54.

08 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1962-03-16, 
Nr 58, och Konseljakt Inrikesdepartementet 1962-03-16, Nr 58.

09 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1962-04-27, 
Nr 80, och Konseljakt Inrikesdepartementet 1962-04-27, Nr 80.

10 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1962-04-27, 
Nr 81, och Konseljakt Inrikesdepartementet 1962-04-27, Nr 81.

11 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1962-03-16, 
Nr 57, och 1962-04-27, Nr 81, Konseljakt Inrikesdepartementet 1962-03-16, Nr 57, och Konseljakt 
Inrikesdepartementet 1962-04-27, Nr 81.

12 Riksarkivet, Maricbcrg: Inrikesdepartementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt 1962-04-27, 
Nr 78, och Konseljakt Inrikesdepartementet 1962-04-27, Nr 78.



Sunne köping och Stora Sunne landskommun (Värmlands län),313 Hallsbergs kö
ping och Hallsbergs landskommun (Örebro län),314 Sura och Ramnäs landskom
muner (Västmanlands län),315 Ludvika stad och Ludvika landskommun (Koppar
bergs län),316 Rättviks och Boda landskommuner (Kopparbergs län),317 318 Ljusdals 
köping och Ljusdals landskommun (Gävleborgs län),313 Njutångers och Enångers 
landskommuner (Gävleborgs län),319 Tuna och Attmars landskommuner (Väster- 
norrlands län),320 Själevads och Mo landskommuner Västernorrlands län),321 
Ömsköldsviks stad och Amäs landskommun (Västernorrlands län),3 samt Lits 
och Häggenås landskommuner (Jämtlands län).323

Det var 19 sammanläggningar, då det i ett fall var ett samgående mellan tre 
landskommuner i Blekinge län. Ytterligare ett särfall, även det i Blekinge län, 
handlade om en uppdelning av en landskommun, där delningen skedde utifrån 
församlingsindelningen. Det innebar att den ena nya kommunen bestod av två 
kommuner och en församling, medan den andra nya kommunen bildades av en 
kommun och en församling. Städer och köpingar var inblandade i fyra respektive 
fem sammanläggningar. 1 10 fall var det landskommuner som gick samman. 
Sammanläggningarna mellan städer och landskommuner respektive mellan kö
ping och landskommuner var i vissa fall en återgång till en äldre kommunal in
delning. Sett till folkmängden 1961 var det nio av landskommunerna som hade 
färre än 2000 invånare.324 Vid en tematisk genomgång av olika aspekter av dessa 
sammanläggningar finns det främst tre teman av intresse. För det första vilka 
motiv som fanns till att sammanläggningarna kom till stånd. För det andra vilka
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hänsyn det togs till den förestående kommunblocksindelningen. För det tredje 
om besluten på kommunal nivå togs i konsensus eller konflikt.

Befintligt samarbete och planer på samarbete mellan kommunerna var skäl för 
sammanläggning i ett flertal fall. 1 de fall som två landskommuner gick samman 
var inte sällan samarbetet om enhetsskolans högstadium det viktigaste motivet 
till att ett samgående kom till stånd. Ett annat vanligt samarbetsområde var det 
ännu kommunala polisväsendet, men här var ett förstatligande nära förestående 
och utgjorde därför inget frekvent motiv till samgående. I de fall det var små 
kommuner till folkmängden förekom det att en så basal kommunal service som 
eget ålderdomshem saknades. Vid sammanläggningarna mellan stad och lands
kommun respektive köping och landskommun skedde samarbetet i regel på ett 
flertal olika kommunala verksamhetsområden. Andra områden var vatten- och 
avloppsfrågor och brandförsvareret. Kombinationen av inlerkommunalt samar
bete och folkminskningen i minst en av kommunerna var ett annat motiv till att 
sammanläggningar kom till stånd.

Hänvisningarna till blockindelningen varierade, men besluten om samman
läggningarna togs alltid innan någon av länsstyrelserna upprättat sina preliminära 
förslag. 1 ett fall togs det inte tillräcklig hänsyn till den förestående indelningen i 
kommunblock. Det gällde kommunsammanläggningen mellan Sura och Ramnäs 
landskommuner. I ett mer begränsat antal fall togs fullmäktigebesluten om sam
manläggning i konsensus. 1 dessa fall fanns det oftast relativt stora skillnader i 
folkmängd mellan de kommuner som lades samman. Det betydde att det inte var 
aktuellt med något verkligt konkurrensförhållande mellan de två kommundelarna 
i den sammanslagna kommunen.

Den samlade bilden av sammanläggningarna vid 1963 års början, som resulte
rade i att antalet kommuner minskade med 20, är att de i många fall hade före
gåtts av interkommunal samverkan på flera områden. Det gällde bl.a. enhetssko
lans högstadium. Vanligen var det kommunerna själva som hade tagit initiativet 
till att sammanläggningarna kom till stånd, men i några fall hade länsstyrelserna 
varit pådrivande, bl.a. i fall där en av de berörda kommunerna hade en låg folk
mängd och som dessutom hade fått vidkännas befolkningsminskning. Ingen av 
kommunsammanläggningama skedde med tvång. I 9 av de 19 sammanläggning
arna var en stad eller en köping en av parterna i sammanläggningen. I allmänhet 
tog de ansvariga statliga organen tillräcklig hänsyn till den planerade kommun
blocksindelningen. Motsättningarna inom kommunernas fullmäktige var inte 
alltför stora. En del av de motsättningar som ändå fanns gällde frågor av något 
lägre dignitet såsom namn på kommunen.

I tabellen nedan görs en sammanfattning av de sammanläggningar av kom
muner som genomfördes under tidsperioden 1952-1963.



Tabell 10 Kommunsammanläggningar 1952-1963

Län Kommuner

1952

Förändringar Kommuner

19631957 1959 1960 1961 1962 196.3

Stockholms stad 1 1

Stockholms län 55 -1 -1 -1 52

Uppsala 25 25
Södermanland 39 39

Östergötland 47 -1 -2 44

Jönköping 54 54

Kronoberg 44 -1 -1 42

Kalmar 50 50

Gotland 14 14
Blekinge 25 -4 21

Kristianstad 58 -1 57

Malmöhus 72 -1 -1 70
Halland 39 39
Göteborg o. Bohus 44 -1 43
Älvsborg 67 -1 66
Skaraborg 56 56
Värmland 52 -1 51

Örebro 33 -1 -1 31
Västmanland 28 -1 27

Kopparberg 50 -1 -2 47
Gävleborg 42 -1 -2 39

Västernorrland 44 -3 41

Jämtland 35 -1 34
Västerbotten 33 33
Norrbotten 30 30
Förändringar ...................... -1 -4 -1 -2 -3 -20 ...................

Kommuner 1037 1036 1032 1031 1029 1026 1006 1006

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1963.

Sammanfattning
Det svenska samhället förändrades självklart en hel del under perioden 1950 
1975. Omvandlingen från bondesamhälle till industrisamhälle hade kommit en 
ganska bra bit på väg redan 1950. Andelen yrkesverksamma inom industrisek
torn var 1950 dubbelt så stor som inom jord- och skogsbruk, 41 mot 20 procent. 
Industrisektorn nådde sin toppnotering i fråga om andelen yrkesverksamma un
der början av 1960-talet, för att därefter reduceras i begränsad utsträckning. Jord- 
och skogsbruk fortsatte att reduceras som andel av de yrkesverksamma och vid 
periodens slut var det bara sex procent av de arbetande som fanns inom denna



sektor. Det var istället tjänstesektorn, framförallt den offentliga tjänstesektorn, 
som genomgick en betydande expansion, främst under periodens sista 15 år, 
1960-1975. Utbyggnaden av den kommunala sektom var en betydelsefull del i 
denna expansion. Under det studerade kvartsseklet var den svenska ekonomiska 
tillväxten ovanligt hög, även om ökningen mattades av klart efter år 1970.

Befolkningsökningen mellan 1950 och 1975 var relativt måttfull och ökning
en var dessutom inte alls jämnt fördelad över landet. En betydelsefull del i be
folkningsutvecklingen var att andelen boende i tätorter, urbaniseringsgraden, 
mellan 1950 och 1975 steg från 66,2 till 82,7 procent. Denna ökning skedde näs
tan helt under perioden 1950-1970. Den tilltagande urbaniseringsgraden med
förde att vissa kommuner fick vidkännas ganska påtagliga befolkningsminsk- 
ningar. Det gällde i synnerhet kommuner där jord- och skogsbruk stod för en be
tydande del av sysselsättningen i utgångsläget. Dessa befolkningsförändringar 
bidrog till att det ansågs finnas ett behov av kommunsammanläggningar.

Den rikspolitiska scenen mellan 1950 och 1975 dominerades av det socialde
mokratiska partiet som konstant innehade regeringsmakten, även om det skedde i 
koalition med Bondeförbundet/Centerpartiet under åren 1951-1957. Sett till 
mandatställningen i riksdagen var Socialdemokraternas regeringsinnehav hotat 
vid två tillfällen, dels 1957, dels 1973. Vid det första tillfället fanns det en bor
gerlig majoritet i den direktvalda andra kammaren vid tiden för upplösningen av 
koalitionen mellan Socialdemokratema/Bondeförbundet. Den gången räddades 
Socialdemokraterna av att Bondeförbundet/Centerpartiet inte var berett att gå di
rekt från koalitionen med Socialdemokraterna till en koalition tillsammans med 
Folkpartiet och Högern. Vid 1973 års riksdagsval blev det jämnt mellan de två 
traditionella blocken, men den socialdemokratiska regeringen satt kvar eftersom 
det inte ansågs finnas någon majoritet mot denna regering.

Större inrikespolitiska frågor under den aktuella 25-årsperioden var bl.a. tjäns- 
tepensionsfrågan (ATP-frågan) och införandet av omsättningsskatten, vilka båda 
var aktuella i slutet av 1950-talet. Stora frågor vid periodens slut var införandet 
av löntagarfonder och utbyggnaden av kärnkraften. En större fråga som emeller
tid hade avgjorts precis i slutfasen av den aktuella perioden var tillkomsten av 
enkammarriksdagen och den nya regeringsformen.

Den kommunala sektorn expanderade sin verksamhet i betydande omfattning 
mellan 1950 och 1975, vilket bl.a. resulterade i att den rent kommunala beskatt
ningen fördubblades och låg genomsniltligen vid periodens slut på drygt 15 kro
nor, och att kommunernas utgifter som andel av BNP ökade från 10 till 25 pro
cent. Bakom dessa ansenliga ökningar låg en stor ökning av antalet kommunan- 
ställda. De stora ökningarna hade framförallt skett inom två kommunala sektorer, 
dels skolväsendet, dels socialvården.

Utbyggnaden av skolväsendet gällde både att den obligatoriska skolgången, 
grundskolan, förlängdes från sju till nio år, och alt gymnasieskolan byggdes ut 
till att omfatta det stora flertalet ungdomar från varje årskull. Skolväsendet var 
inte enbart en kommunal angelägenhet, utan här gällde ett delat ansvar mellan 
stat och kommun, men sett som brutloutgifter redovisades de på kommunal nivå.

Socialtjänstens expansion skedde inom flera olika grenar: åldringsvården, 
barnomsorgen, och individ- och familjeomsorgen. Expansionen av de kommu
nala kärnverksamheterna bidrog också till att den kommunala administrationen



byggdes ut med en stor ökning av antalet tjänstemän och att dessa också hade en 
högre utbildningsnivå. Vid periodens slut hade systemet med att politiker utförde 
administrativa uppgifter, framförallt tillämpat i mindre kommuner, fasats ut och 
ersatts av tjänstemän.

Det kommunala beslutsfattandet genomgick en tydlig partipolitisering mellan 
1950 och 1975. Det första stora steget var 1952 års indelningsreform som med
förde att nästan alla kommuner fick fullmäktigeförsamlingar som var valda på 
regelrätta partilistor, även om det förekom att borgerliga partier gick fram med 
gemensamma listor. Det andra steget skedde till stor del parallellt med kommun- 
blocksreformens slutförande och innebar att de partipolitiska motsättningarna 
ökade. Ett resultat var att fler beslutsärenden avgjordes efter voteringar och att 
motsättningarna i större utsträckning följde parti- och blockgränser.

De kommunala indelningsändringama i form av kommunsammanläggningar 
var fram till dess alt kommunblocksreformen inleddes förhållandevis begrän
sade. Den första kommunsammanläggningen efter storkommunreformen ägde 
rum 1957 och till och med 1963 minskade antalet kommuner med 31, från 1037 
till 1006. i drygt hälften (16 av 31) av fallen avsåg indelningsändringen att en 
landskommun gick samman med en stad eller en köping. I vissa fall var det fråga 
om sammanläggningar där staden eller köpingen var geografiskt omsluten av 
landskommunen och att landskommunens centrum utgjordes av staden/köpingen. 
Dessa omständigheter bidrog ofta till att det innan sammanläggningen hade fun
nits ett relativt omfattande interkommunalt samarbete mellan kommunerna.

I de fäll som enbart landskommuner lades samman var tillkomsten av den ni
oåriga enhetsskolan/grundskolan ofta en bidragande orsak. Ett annat skäl till 
dessa sammanläggningar kunde vara att en av kommunerna redan i utgångsläget 
1952 haft en låg folkmängd och att det därefter hade skett en ytterligare reduce
ring av folkmängden, inte minst till följd av urbaniseringsprocessen. Vid de 
sammanläggningar som ägde rum 1963 gjordes i allmänhet överväganden om 
den nära föreslående kommunblocksindelningen. 1 ett fall gjordes dock inte till
räckliga ansträngningar, trots en lokal opinion, varför det senare fick ske en kor
rigering vid kommunblocksindelningen och indelningsändringen skedde inom 
ramen för kommunblocksreformens lokala genomförande.



6. EN FRIVILLIG REFORM — 
PRINCIPBESLUTEN 1959-1962

Föreliggande kapitel behandlar de inledande principiella besluten som fattades 
om kommunblocksreformen, från regeringens initiativ att tillsätta en statlig ut
redning för översyn av kommunindelningen på hösten 1959 fram till dess att 
riksdagen i februari 1962 fattade principbeslut om att genomföra en andra indel- 
ningsreform. Till skillnad från den första indelningsreformen skulle alla sam
manläggningar ske på frivillig väg. Kommunerna kunde inte tvingas samman 
med de andra kommunerna i kommunblocket. I framställningen ingår även re
missbehandlingen av den statliga utredningen.

Regeringsinitiativet 1959
Den 4 september 1959 beslutade Kungl. Maj:t (regeringen) i konselj alt låta in
rikesministern, socialdemokraten Rune Johansson ( 1915 1982), tillkalla en ut
redning för översyn av den kommunala indelningen. 1 formella termer hade 
ärendet följande rubrik: "Bemyndiuande för chefen för inrikesdepartementet att 
tillkalla experter för att inom inrikesdepartementet biträda vid beredningen av 
vissa indelningsfrågor m.m.”.325 326

Inrikesministern tillsatte den 16 oktober 1959 sex sakkunniga för utrednings
uppdraget. Dessa var: Kanslirådet i Inrikesdepartementet Nils Hedfors (1916— 
1961), Kammarrådet i Kammarkollegium Agnar Arfvidsson (1911- 1998), Sek
reteraren i Svenska stadsförbundet Mats Edling, Undervisningsrådet vid Skolö
verstyrelsen Mauritz Hulteberg (1906-1995), Förbundsdirektören i Svenska 
landskommunernas förbund Sven Järdler (1916-2012) och Budgelsekreteraren i 
Finansdepartementet Olof Lindberg. Nils Hedfors utsågs även till ordförande. 
Till sekreterare utsågs Förste kanslisekreteraren i Inrikesdepartementet Arne 
Fröjd (1918-1983).De sex sakkunniga utgjordes av fyra statliga tjänstemän 
och två företrädare för kommunernas intresseorganisationer.

Under 1960 skedde två kompletteringar av utredningens sammansättning. En
ligt konseljbeslul den 30 juni 1960 utsågs ytterligare sex sakkunniga, vilka samt
liga var politiker, varav fem riksdagsledamöter, alla tillhörande andra kammaren, 
och en förutvarande riksdagsledamot, som senare åter blev riksdagsman. De fem 
riksdagsledamöterna i andra kammaren var: Lantbrukaren Gunnar Larsson 
(1908-1996) (c), invald för Skaraborgs län, Godsägaren Gustav Nilsson (1897 
1970) (h), Hallands län, Lantarbetaren Sven Persson (1911 -1985) (s), Östergöt
lands län, Metallarbetaren Göran Pettersson (1898-1968) (s), Örebro län, Såg- 
verksarbetaren Olof Wiklund (1902- 1986) (s), Norrbottens län, samt den förut

325 Riksarkivet Maricbcrg: Konscljlista Inrikesdepartementet 1959-09-04, Nr 93. SOU l96/:9s3.
326 SOU 1961:9 s 3.



varande riksdagsledamoten Nils Persson (1901 1969) (fp) från Malmöhus län.327 
Den 11 november 1960 togs det ännu ett konseljbeslut som gav möjlighet att utse 
ytterligare tre sakkunniga, vilka blev: Direktören i Svenska stadsförbundet Sven- 
Olof Dahlman (1917-1993), ombudsmannen Nils Malmgren och Vicekonsuln 
Carl Petri (1891 1977) (h).32S 329 330 Till slut bestod utredningen av 15 sakkunniga, 
fördelat på sju politiker, fyra statliga ämbetsmän, tre personer från kommunernas 
intresseorganisationer, samt ytterligare en organisationsrepresentant.

Till sin hjälp hade de sakkunniga utöver sekreteraren två biträdande sekrete
rare och fem experter. Bland de sakkunniga fanns två forskare i kulturgeografi, 
Docent Sven Godlund (1921 2006)320 och Professor Torsten Hägerstrand (1916— 
2004). De båda kulturgeograferna fungerade som näringsgeografiska experter 
och utformade på egen hand det åttonde kapitlet i betänkandet, som benämndes 
Metod för kommunindelning, där bl.a. centralortsbegreppet behandlades.130

Utredningens arbete slutfördes under början av februari 1961, sålunda bara tre 
månader efter att de två sista sakkunniga utsetts. Totalt arbetade utredningen un
der 16 månader, det vill säga knappt ett och ett halvt år."1 Detta måste anses ha 
varit ett snabbt utredningsarbete för ett sådant ärende. Utredningsarbetets bedri
vande och det avlämnade slutbetänkandet utvecklas avsevärt i avsnitten nedan. 
Tillsättandet av utredningen motiverades på följande sätt:

Under senare tid har i den allmänna debatten alltmer börjat diskuteras, 
huruvida utvecklingen på del kommunala området medfört problem, som 
går utöver vad många av de nuvarande kommunerna på egen hand mäktar 
lösa. Icke minst från kommunalt håll har synpunkter i denna riktning 
framförts i olika sammanhang.

Mot bakgrund härav gav statsrådet och chefen för inrikesdepartementet 
Rune Johansson de sakkunniga i uppdrag att anskaffa och sammanställa 
material, som kunde vara ägnat att belysa huruvida en revision av indel
ningen i borgerliga primärkommuner kunde anses påkallad. Om så be
fanns vara fallet skulle även riktlinjer för en revision framläggas.332
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I statsminister Tage Erlanders dagbok nämns inget om beslutet.333 Det kan tyda 
på att översynen av indelningen inte var någon stor fråga i regeringen.

Propåer om behovet av en ny kommunindelning hade bl.a. förts fram i slutet 
av 1958. Det gjordes dels av statssekreteraren i Ecklesiastikdepartementet Hans 
Löwbeer (1923—2004), med hänvisning till införandet av den nioåriga enhets- 
skolan i början av 1960-talet, dels av generaldirektören för Byggnadsstyrelsen 
Sixten Larsson (1905—1995) (tidigare direktör för Landskommunernas förbund). 
Larsson hänvisade till att det interkommunala samarbetet växte så snabbt att det 
farms risk för att den kommunala självstyrelsen skulle inskränkas för mycket.334 335

Regeringsinitiativet 1959 togs vid en tidpunkt när det socialdemokratiska par
tiet åter på egen hand bildade regering och innehade posten som inrikesminister, 
som hade ansvaret för kommunfrågorna. Denna ministerpost hade under koalit
ionen med Bondeförbundet/Centerpartiet innehafts av detta partis ordförande, 
Gunnar Hedlund (1900-1989).333 Då Centern vid riksdagsbehandlingen av prin
cipbeslutet om reformen 1962 var det parti som intog den mest negativa stånd
punkten till reformen kan del inte alls uteslutas att det varit svårare för det soci
aldemokratiska partiet att driva frågan om koalitionen bestått.

Kommunindelningsfrågor i riksdagen 
1959-1960
Strax efter att de sakkunniga påbörjat sitt utredningsarbete skrev ledamoten av 
andra kammaren, K.arl-Gustav Andersson ( 1921 1991 ) (s), en interpellation till 
inrikesministern. 1 interpellationen framgick det att Andersson var medveten om 
att en utredning i kommunindelningsfrågan tillsatts och han var av uppfattningen 
att det fanns behov av att genomföra kommunsammanläggningar. Han önskade 
därför alt ministern informerade kammaren om hur regeringen tänkte stimulera 
kommunerna att gå samman till större kommunala enheter.336 337 Rune Johansson 
besvarade interpellationen i december 1959 och menade att två skäl till att en ut
redning tillsatts var dels införandet av enhetsskolans högstadium, som krävde ett 
befolkningsunderlag på 6000-6500 invånare, dels att det mellan 1956 och 1959 
fattats beslut om sex kommunsammanläggningar och att en hel del andra kom
muner diskuterade en eventuell kommunsammanläggning. Johannson framhöll 
att utredningen i ett senare skede skulle utökas med parlamentariker. Andersson 
var, föga förvånande, mycket nöjd med svaret. "7 Det kan inte uteslutas att An
derssons interpellation tillkommit i samråd med inrikesministern i syfte att just 
informera andra kammaren om den nyligen tillsatta utredningen.

Vid den allmänna motionstiden i januari 1960 inlämnade tre kommunistiska 
ledamöter, två i första kammaren, Helmer Persson (1904-1991) och Gunnar

333 Erlander 2009 s 170f och 207f och Erlander 2010 s 101 och 180.
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Öhman (1904-1970), och en i andra kammaren, Helmer Holmberg (1901-1979), 
in en motion med krav på att det skulle tillsättas en utredning för en översyn av 
kommunindelningen. Motivet var främst att 1952 års reform inte hade gjorts till
räckligt långtgående och att det inte gick att enbart förlita sig på frivilliga sam
manläggningar utan statliga initiativ.338 Motionen bereddes av konstitutionsut
skottet. Utskottet hänvisade till inrikesministerns interpellationssvar till Karl- 
Gustav Andersson, där det framgått att en utredning med enbart experter redan 
arbetade med frågan. Därför föreslog utskottet enhälligt att motionerna skulle av
slås. Bakom enigheten låg att Kommunistpartiet inte hade någon representant i 
utskottet.339 När utskottsutlåtandet togs upp i första kammaren var det bara Hel
mer Persson (k) som tog till orda. Han framhöll bl.a. att antalet kommuner med 
låg folkmängd hade ökat och att även kommuner med 8000-9000 invånare 
kunde ha svårigheter att klara av alla de krav som ställdes på kommunerna. Ef
tersom en utredning hade tillsatts avstod han från att yrka bifall till motionen, 
varför kammaren biföll utskottets utlåtande utan votering. 340 Samma sak uppre
pades i andra kammaren, där Helmer Holmberg (k) höll ett anförande om beho
vet av större kommuner och menade att utskottets betänkande i sak egentligen 
innebar ett bifall till motionerna. I debatten yttrade sig även John Pettersson 
(1893-1968) (c), som enbart yrkade bifall till utskottets förslag.341

1 slutskedet av de indelningssakkunnigas arbete, i slutet av oktober 1960, in
lämnade ledamoten av första kammaren, Ferdinand Nilsson (1896-1987) (c), en 
interpellation till inrikesministern gällande arbetet i utredningen om en eventuell 
ny kommunindelning. Nilsson menade bl.a. alt arbetet inom utredningen hade 
tall liten uppmärksamhet, varför det var föga känt om vad som pågick, bl.a. där
för att några offentliga utredningsdirektiv aldrig redovisats. Nilsson menade att 
kommunerna spelade en mycket betydelsefull roll i landets demokratiska styrel
seskick. En reducering av antalet kommunalt förtroendevalda var därför föga 
önskvärd och riskerade också att leda till att lekmannainflytandet över kommu
nerna skulle tunnas ut avsevärt. I interpellationen undrade Nilsson om direktiven 
för utredningen, målsättningen med arbetet och om utredningen prövade möjlig
heten att överföra vissa kommunala ansvarsområden till andra huvudmän i syfte 
att kunna behålla den befintliga kommunindelningen.342

Inrikesminister Rune Johansson (s) besvarade interpellationen i november
1960. I detla svar hänvisade han bl.a. till det ovan berörda interpellationssvaret i 
december 1959. Johansson berättade att avsikten var att utredningen skulle slut
föras runt årsskiftet 1960/1961 och att indelningen i block borde vara färdig i 
slutet av 1961. 1 den följande debatten deltog utöver Ferdinand Nilsson även 
Ragnar Svenningsson (1906-1974) (h), Eric Carlsson (1914-2006) (c), Sven 
Sundin (1915 1982) (c), Per Jacobsson (1900-1988) (fp), Torsten Andersson 
(1909-1978) (c), Georg Carlsson (1892-1975) (c) och Jonas Jonsson (1892 
1963) (s). Nilsson tackade för svaret, men fann det anmärkningsvärt alt det inte

338 Molion Första kammaren I960, Nr 86, och Motion Andra kammaren I960, Nr 104.
339 Konstitutionsutskottets utlåtande. Nr 3, I960.
340 Protokoll Första kammaren 1960-03-02, Nr 6, st 8f.
341 Protokoll Andra kammaren 1960-03-02, Nr 6, s 61 ff.
342 Protokoll Första kammaren 1960-10-28, Nr 22, s 9f.



fanns några direktiv för utredningen. Ministern varnade i ett genmäle för att låta 
landstingen ta över ansvaret för kommunala ansvarsområden. Svenningsson me
nade att det sannolikt skulle gå trögt med de frivilliga sammanläggningarna och 
undrade hur ministern i så fall skulle gå till väga för att få till stånd sammanlägg
ningar. Ministern menade att det fick prövas efter att kommunerna fått möjlighet 
att gå samman på frivillig väg. Jacobsson ansåg att frågan inte var så dramatisk, 
då reformen avsågs ske på frivillig väg. Eric Carlsson och Sundin anförde en kri
tisk inställning till alt genomföra en andra reform. Däremot var de två andra cen
terpartisterna, Torsten Andersson och Georg Carlsson, mer positiva. Andersson 
grundade sin uppfattning på befolkningsminskningen i vissa landskommuner, 
men förändringen måste ske ulan tvång och genom att det skapades näringsgeo- 
grafiskt sammanhängande enheter. Carlsson var inte främmande för att göra 
tvångssammanläggningar för att undvika att ytterligare sammanläggningar fick 
vidtas inom en inte alltför avlägsen framtid. Jonsson var positiv till samman
läggningar, bl.a. till följd av egna erfarenheter. Det gladde honom att Carlsson 
(c) hade en så framsynt inställning i indelningsfrågan.343

Ytterligare en interpellation med koppling till kommunindelningen ställdes till 
ecklesiastikministern på hösten 1960. Denna gång skedde det i andra kammaren 
av Eric Nelander (1902-1981) (fp). Han undrade om det var möjligt att harmoni
sera den nya pastoratsindelningen med blockindelningen.344 345 346 Ecklesiastikminister 
Ragnar Edenman (1914-1998) (s) menade att det inte fanns någon möjlighet att 
göra det, eftersom pastoratsindelningen dragit ut så mycket på tiden. Edenman 
hade haft överläggningar med inrikesministern i frågan och framhöll att eftersom 
blocken i huvudsak avsågs byggas upp av hela kommuner borde det inte uppstå 
några stora problem i relation till pastoraten. Dessa skulle till största delen skulle 
följa de befintliga kommungränserna. Nelander var nöjd med svaret. '43

Indelningssakkunniga 1959-1961
De sakkunniga benämnde den egna utredningen Indelningssakkunniga^

Det första mötet hölls den 30 oktober 1959 på Inrikesdepartementet. Grup
pens ordförande informerade då om det uppdrag som skulle utföras. Huvudupp
giften var att skaffa fram och sammanställa det material som skulle ligga till 
grund för att pröva frågan om behovet av att förändra landets kommunala indel
ning. Om det skulle visa sig att ett sådant behov fanns borde det även ingå parti
representanter (parlamentariker) bland de sakkunniga. Ordförandens skisserade 
även de moment som avsågs behandlas i arbetet. Det gällde befolkningsutveckl
ing, skatteunderlagets utveckling, skolväsendet, polisväsendet, brandförsvaret, 
barnavården, åldrings- och socialvården, den regionala planeringen, lokalisering
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en av industrier, arbetsmarknadspolitiken med särskild betoning på rational
iseringen inom jordbruket, hälsovården, vattenvården och interkommunal sam
verkan genom kommunalförbund respektive avtal. Om det fanns behov av en in- 
delningsreform skulle följande moment behöva tas upp: De nya kommunernas 
undre och övre gräns i fråga om invånarantal, yta och kommunal service. Vidare 
gällde det behovet av att ta hänsyn till andra administrativa indelningar. Ungefar 
tre fjärdedelar av landets kommuner skulle bli tvingade att ingå i samverkan med 
andra kommuner för att lösa högstadieundervisningen.347

Det hölls ytterligare två möten under den resterande delen av år 1959, ett i 
november och ett i december. Vid novembermötet behandlades främst frågor om 
enhetsskolans högstadium. Det framhölls att indelningen i högstadieområden i 
första hand skulle följa kommungränserna och i andra hand församlingsgränser. 
Uppbyggnaden av högstadierna var förhållandevis kostnadskrävande. I Malmö
hus län beräknades kapitelutgiftema (investeringarna) uppgå till 47 miljoner kro
nor och de ökade driftutgiftema till 8 miljoner kronor.348

Även decembermötet ägnades åt enhetsskolans högstadium. Det skedde en fö
redragning av det inom Skolöverstyrelsen upprättade preliminära förslaget till 
landets indelning i högstadieområden. 1 allmänhet gällde det högstadier med tre 
paralleller och där elevområdena följde kommungränsen, men undantag före
kom. Det var inte omöjligt att det skulle bli fråga om en del avvikelser från för
slagen när organisationen fastställdes. Vidare framfördes att det blev billigare att 
bygga upp högstadier med fyra paralleller än med tre. För att kunna ha fyra pa
ralleller krävdes ett befolkningsunderlag på 8000 10 000 invånare.344

Det första sammanträdet I960 berörde dels de kommunala yrkesskolorna, dels 
socialvården. Det fanns 532 kommunala yrkesskolor. Det var främst kommuner 
med låg folkmängd som saknade yrkesskolor. Vidare ansågs det alt ungdomarnas 
önskemål om yrkesutbildningar inte var möjliga att förverkliga för flertalet 
kommuner. Trots det var det ganska ovanligt med interkommunal samverkan om 
yrkesskolan. För att kunna upprätthålla en komplett kommunal yrkesskola kräv
des del en folkmängd på 30 000 invånare. Diskussionen om den kommunala so
cialvården byggde på en promemoria från Socialstyrelsen. Enligt dokumentet 
fanns det behov av att anställa fler tjänstemän för socialvården. Förtroendemän
nens skepsis mot tjänstemän fanns främst i kommuner utan tjänstemän. Till
synsmyndigheterna förespråkade att tjänstemännen skulle ha en viss speciali
sering av arbetsuppgifterna. 1 fråga om organiseringen av kommunernas ålder
domshem ansågs ett befolkningsunderlag på 5000-6000 invånare önskvärt.350
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Mötet i februari 1960 ägnades åt kommunernas befolkningsutveckling, nä
ringsstruktur och en provindelning av Kronobergs län i block som hade minst 
6500 invånare. Del konstaterades att avgränsningen av blocken skulle bli mest 
besvärlig runt de större tätorterna (främst städer). Utredningens experter fick i 
uppdrag att upprätta kommunblock som hade minst 10 000 invånare.351

I mars 1960 behandlade de sakkunniga åter elevområdena för enhetsskolans 
högstadium. Skolöverstyrelsen hade framfört uppfattningen att elevernas restid 
inte borde överstiga 45 minuter för en enkel resa. Kostnaderna för utbyggnaden 
av högstadiet var svåra att överblicka. Därför var det önskvärt att besluten om 
enhetsskolans införande sköts upp. Efter enhetsskolans genomförande skulle det 
bli ett stort behov av mellankommunal samverkan. Systemet med avtal skulle 
leda till att den kommun som drev högstadieskolan skulle fa nästan hela infly
tandet över verksamheten. Om det bildades kommunalförbund kunde det vara 
aktuellt att förbunden fick ansvaret för kommunernas hela skolväsende.352

Nästa möte hölls i april I960 och då diskuterades på nytt behovet av tjänste
män inom socialvården, kopplat till frågan om socialvårdens betydelse för beho
vet av en förändrad kommunindelning. Behovet av sådana tjänstemän varierade 
dock en hel del mellan olika kommuner.353

Vid de sakkunnigas sammanträde i början av maj 1960 var kommunernas roll 
inom arbetsmarknadspolitiken ett diskussionsämne. Från Arbetsmarknadsstyrel
sens sida ansågs det att kommunerna även i framtiden måste spela en roll i ar
betsmarknadspolitiken. De minsta kommunerna hade ofta svårigheter att skaffa 
fram sysselsättningsprojekt i tillräcklig omfattning, bl.a. av ekonomiska skäl. 
Även större kommuner kunde ha vissa problem att få fram sysselsättningsobjekt, 
men här var främst orsaken att kommunerna ofta hade ett så begränsat territo
rium. Det framkom att vissa kommuner hade orealistiska förväntningar på att få 
industrier att etablera sig i kommunen. En förutsättning för sådana etableringar 
var att kommunerna hade en tätort, centralort, med tillräcklig service. Det krävde 
ett visst befolkningsunderlag. Arbetsmarknadsstyrelsen hade upprättat en region
indelning kring centra på tre nivåer. Den högsta nivån, benämnd A-region, skulle 
ha ett befolkningsunderlag på 30 000 invånare, B-regionema hade ett underlag 
på 15 000 invånare och C-regionerna måste ha 7500 invånare. De nya kommu
nernas centralorter borde därför som minst vara centrum i en C-region.354

Vid samma möte diskuterades också anknytningen mellan administrationen av 
socialförsäkringarna och kommunerna. Nyordningen för socialförsäkringarna, 
där kopplingen till kommunerna förväntades bli svagare i framtiden, skulle un
derlätta förändringar av kommunindelningen. Vidare behandlades effekterna av 
den nya bamavårdslagen. Många mindre kommuner hade visat ett ringa engage-
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mang för ungdomarnas fritidsaktiviteter, varför en övergång till större kommu
nala enheter troligen var en fördel. Mindre kommuner var även i allmänhet obe
nägna att starta kommunala lekskolor.355

Det hölls ytterligare ett möte under maj månad I960. Då redovisade de sak
kunnigas experter provindelningar av Kronobergs, Västemorrlands och Jämt
lands län i block. Det togs även beslut om att göra en provindelning av Värm
lands län. Ytterligare en fråga diskuterades, att Inrikesdepartementets ledning 
skulle tillsätta en rådgivande nämnd för att uppnå en större enhetlighet mellan 
länen i planeringsfrågor. Indelningen i kommunblock var en sådan fråga.356

Den 29 juni 1960 behandlades kommunernas ansvar i den nya byggnadslag
stiftning som tillkommit under 1959. Enligt chefen för Byggnadsstyrelsen fanns 
det inte någon lämplig kommunstorlek utifrån de kommunala byggnadsnämn
dernas behov. För att anställa en egen arkitekt krävdes det runt 15 000 invånare 
gällande städer, men för landskommuner var gränsen högre med tanke på att be
byggelseplaneringen var mindre omfattande.357 358

Det första mötet efter att partirepresentantema kommit med i arbetet avhölls 
den 1 september 1960. Inrikesministern var närvarande under delar av mötet. Jo
hansson flaggade för en forcerad tidsplan för utredningsarbetet. De sakkunnigas 
utredning förväntades vara slutförd runt årsskiftet 1960/1961 och länsstyrelser
nas arbete med kommunblocksindelning borde kunna vara färdigt under 1961. 
Den följande diskussionen gällde bl.a. samordningen av blockindelningen med 
indelningen av högstadieområden för enhetsskolan. En del högstadieområden var 
redan igång inom ramen för försöksverksamheten. Det medförde komplikationer. 
Även socialvården och det inlerkommunala samarbetet diskuterades. Gunnar 
Larsson (c) nämnde möjligheten att låta andra huvudmän än kommunerna ta över 
ansvarsområden som nu krävde mer omfattande interkommunal samverkan.3 5

Del hölls ytterligare ett sammanträde i september 1960. Då diskuterades häl- 
so- och sjukvårdsfrågor, inklusive den kommunala hälsovården och vattenvår
den. Staten var på väg att genomföra centraliseringar av provinsialläkardistrikt
en. Det fanns skäl att ha en överensstämmelse mellan kommunindelningen och 
indelningen i distrikt för provinsialläkarna. Del fanns ett omfattande investe
ringsbehov för reningsverk, fram till 1970 torde det behövas årliga investeringar 
på 400-500 miljoner kronor. Behovet av en utbyggnad fanns trots att det till
kommit 330 höggradiga reningsverk mellan 1955 och 1960. Även i fråga om vat
tenförsörjningen fanns det behov av investeringar och dessa antogs i många fall 
ske inom större geografiska områden, varför kommunal samverkan skulle bli 
nödvändig. Kommuner med minst 8000 invånare skulle i regel kunna anställa en

355 Riksarkivet, Marieberg: Kommittcarkiv, Y K 2387, volym 1 : Protokoll fört vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde å inrikesdepartementet 1960-05-02, §§ 3 4.

356 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 1: Protokoll fört vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde i inrikesdepartementet 1960-05-21, §§ 15.

357 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 1 : Protokoll fört vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde â inrikesdepartementet 1960-06-29, §§ 1-6.

358 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym I: Protokoll fört vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde i kanslihuset 1960-09-01, §§ 12.



hälsovårdsinspektör. Det ansågs bättre med heltidsanställda inspektörer som ver
kade i flera kommuner än deltidsanställda som arbetade åt en kommun.1'1

Vid samma möte redovisades den provindelning med minst 6500 respektive 
10 000 invånare, som upprättats för Värmlands län och för Dalsland i Älvsborgs 
län. 1 den efterföljande diskussionen framförde Göran Pettersson (s) att 6500 in
vånare sannolikt var en alltför låg folkmängd för de nya kommunerna. Sven 
Persson (s), Gunnar Larsson (c) och Gustav Nilsson (h) instämde i denna upp
fattning. Larsson menade alt 6500 invånare bara borde gälla för kommuner med 
en positiv befolkningsutveckling. Skolöverstyrelsens representant menade att al
ternativet med 10 000 invånare som lägsta folkmängd inte medförde några större 
komplikationer för högstadieområdena. Vid behov kunde det bildas flera högsta- 
dieområden i samma kommun. De sakkunnigas ordförande upprepade regering
ens önskemål om att utredningen borde vara färdig runt årsskiftet 1960/1961.'""

Under den senare delen av 1960 hade de sakkunniga en intensiv mötesverk- 
samhet. Vid mötet den 22 oktober 1960 medverkade riksbrandinspektören och 
diskussionen gällde denna gång vilken kommunindelning som var lämplig uti
från det kommunala brandförsvarets behov. En indelningsreform skulle innebära 
att det släckande brandförsvaret blev mindre beroende av kommungränserna.359 360 361

Vid sammanträdet den 8 november 1960 fanns även de två personer med som 
utsetts till sakkunniga i början av november 1960. Först behandlades de kommu
nalekonomiska effekter som skulle kunna uppstå till följd av en ändrad kommu
nal indelning. En slutsats var att sammanläggningar skulle medföra lägre statsbi
drag till kommunerna utifrån det befintliga regelverket. Det kunde verka häm
mande på antalet sammanläggningar. Vidare berördes de administrativa kostna
dernas utveckling till följd av sammanläggningar och där var uppfattningen att 
det kunde ske besparingar på detta område som en direkt följd av samgåenden. 
Kostnadsminskningar skulle även vara möjliga att uppnå inom skolväsendet, 
bl.a. genom större klasser, vilket dock kunde ha vissa negativa effekter på under
visningen. Även polisväsendet diskuterades, men här föreföll det troligt att po
lisväsendet skulle förstatligas. Slutligen skedde en föredragning med efterföl
jande diskussion om de näringsgeografiska utgångspunkter som borde gälla för 
den framtida indelningen. Den beskrivna metoden för indelningen fick nästan 
uteslutande positiv respons från de sakkunniga. Alternativet med block på minst 
10 000 invånare ansågs vara det mest ändamålsenliga, där länsgränser och kom
mungränser fick brytas. Församlingsgränserna kunde vara den minsta byggste
nen i indelningsarbetet. Del kunde dock vara aktuellt att göra vissa avsteg för 
den näringsgeografiska principen i de större städernas närområden. Det fanns 
sympatier för att införa ett enhetligt kommunbegrepp.3"2

359 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 1 : Protokoll fört vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde i inrikesdepartementets kommitterum 1960-09-29, §§ 1 2.

360 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 1: Protokoll fort vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde i inrikesdepartementets kommitterum 1960-09-29, § 3.

361 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 1: Protokoll fört vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde å inrikesdepartementet 1960-10-22, §§ 1-5.

,(’2 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym I: Protokoll fört vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde å lantbruksstyrclscns sessionssal 1960-11-08, §§ 1-5.



Det följande mötet hölls den 18 november 1960. En viktig fråga var den fram
tida sysselsättningen inom jordbrukssektorn. Gunnar Larsson (c) framhöll att det 
rådde brist på arbetskraft inom jordbruket, vilket medförde behov av en ytterli
gare mekanisering. Vidare diskuterades frågor om industrilokaliseringar. Vissa 
kommuners försök att fa industrietableringar genom kommunala subventioner 
ansågs inte vara så bra utifrån industriell synpunkt, bl.a. därför att det snedvred 
konkurrensen. Däremot kunde det vara positivt för enskilda företag som gynna
des. Om kommunerna byggdes upp kring en centralort var det nödvändigt att be
hålla viss offentlig och kommersiell service även på andra orter i kommunen. ’6’

Den 28 november 1960 hölls det ännu ett möte, varvid en principdiskussion 
om metoden för indelningsarbetet förekom. Även grunden för avvikelser från 
metoden var föremål för överläggningar. Praktiska utgångspunkter kunde vara 
motiv till alt göra avsteg. Diskussionen om indelningen i de större städernas om
land återkom. Olof Wiklund (s) hade uppfattningen att stor vikt måste läggas vid 
det framtida arbetsmarknadsläget. Det fanns nu ingen total enighet huruvida de 
nya kommunerna som minst borde ha 6500 eller 10 000 invånare. Nils Persson 
(fp) och Göran Pettersson (s) lutade åt att 6500 invånare var mest lämpligt, me
dan Sven Persson (s) och Carl Petri (h) höll på 10 000 invånare. Även i frågan 
om kommun- eller församlingsgränser skulle vara den minsta indelningsenheten 
fanns det delade meningar. De som var mot att använda församlingsgränserna 
menade att skulle leda till praktiska svårigheter under perioden vid samverkan 
mellan kommunerna innan en sammanläggning kom till stånd. Frivilligprincipen 
vid sammanläggningarna kunde försvåras om indelningen i vissa fall skedde på 
församlingsnivå. När ordföranden sammanfattade diskussionen fann han att 
kommungränserna i första hand skulle vara grunden för indelningen, men att i 
särskilda fall skulle det vara möjligt att gå på församlingsindelningen.364

Det sista protokollförda mötet, åtminstone på grundval av vad som finns arki
verat, hölls den 9 december 1960. Vid detta tillfälle diskuterades framförallt ett 
eventuellt införande av en enhetlig kommunbeteckning. Sven-Olof Dahlman från 
stadsförbundet menade att det ännu fanns en hel del skillnader i regelverket mel
lan de olika typerna av primärkommuner. Olof Wiklund (s), som var politiskt ak
tiv i en landskommun, ville däremot införa en enhetlig kommunbeteckning. Ord
föranden Nils Hedfors menade att det inte gick att införa den enhetliga kommun- 
beteckningen direkt, utan detta fick i så fall ske vid en senare tidpunkt.365

Utöver protokollen finns ett särskilt uttalande från Svenska stadsförbundets 
båda representanter, Sven-Olof Dahlman och Mats Edling, daterat den 24 januari 
1961, där de tog avstånd från tankarna på att nu införa en enhetlig kommunbe-

Ul' Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym I: Protokoll fort vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde i riksdagshuset 1960-11-18, §§ I 5.

364 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym I: Protokoll fört vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde i riksdagshuset 1961 [0]-11-18, §§ 1 5. Protokollet anger att mötet hölls 
1961-1 1-27, men det torde ha ägt rum 1960-11-28. Protokollet talar nämligen om en fortsättning av 
en diskussion som påbörjats vid sammanträdet 1960-11-08. 1961-11-28 var utredningsarbetet sedan 
länge slutfört, då de sakkunnigas betänkande avlämnades i februari 1961.

Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 1: Protokoll fört vid indclningssak- 
kunnigas sammanträde i riksdagshuset 1960-12-09, §§ I 4.



teckning för alla primärkommuner. En sådan förändring måste i så fall bli före
mål för en separat utredning. De menade att utredningsarbetet hade forcerats så 
mycket att det inte hade varit möjligt att sätta sig in i alla frågor fullt ut. Det 
gällde inte minst administrativa och ekonomiska överväganden. 1 betänkandet 
angavs det alt omkring 200 kommuner hade planer på att läggas samman med en 
eller flera andra kommuner. Enligt Dahlman och Edling var det högst tveksamt 
om så många kommunsammanläggningar verkligen skulle komma till stånd, så 
att det blev fråga om en riktig indelningsreform.366

På grundval av de ovan relaterade protokollen från de indelningssakkunnigas 
sammanträden hade det knappast förts några kommunaldemokratiska diskuss
ioner under utredningsarbetet. Det skulle kunna tolkas som att denna fråga inte 
sågs som särskilt betydelsefull. Istället var det de framtida behoven av service 
inom olika kommunala ansvarsområden som var i centrum för arbetet.

De sakkunnigas material som finns i Riksarkivet består för del första av en 
noggrann kartläggning av det interkommunala samarbetet och de planer på utö
kad samverkan som fanns hos kommunerna. Det gällde både samarbete genom 
kommunalförbund och avtalssamverkan. Det framgick att 634 av 1031 kommu
ner var medlemmar i minst ett förbund. Polisförbunden var vanligast.367

För det andra innehåller arkivmaterialet en dokumentation av den planerade 
indelningen av landet i högstadieområden för enhetsskolan. Enligt planeringen 
för enhetsskolans högstadium skulle 514 kommuner tå upprätta högstadieskolor 
inom den egna kommunen. Det innebar att 50 procent av de då 1031 kommuner
na skulle ha förutsättningar att kunna bli centralortskommun i ett kommunblock, 
utifrån principen om all det måste finnas minst en högstadieskola i varje block.36*

I handlingarna om polisväsendet, som bl.a. innefattade material från den då 
pågående 1957 års polisutredning, skedde det redovisningar av dels den befint
liga indelningen i polisdistrikt, dels utkast till ny polisdistriktsindelning för tre av 
länen. Åren 1954—1960 hade antalet polisdistrikt reducerats från 841 till 595.369 370

Ett annat konkret inslag i materialet var förteckningar över landets heltidsan
ställda hälsovårdsinspektörer. Del var framförallt städerna och de större kö- 
pingskommunema som förfogade över sådana tjänstemän. I landskommunerna 
förekom det i stort sett bara i kommuner med stor folkmängd. '7"

166 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym I : Särskilt uttalande av Svcn-Olof 
Dahlman och Mats [idling, daterat 1961-01-24.

367 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 2 4: Förteckningar över: nuvarande 
kommunalförbund, sannolika nya kommunalförbund, avtal om intcrkommunal samverkan år I960, 
och sannolika nya avtal om intcrkommunal samverkan. Redovisningen skedde dels i form av upp
rättade förteckningar, dels i form av inskickade handlingar från landets kommuner.

368 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 10: Förteckning över planerade upp
tagningsområden för enhetsskolans högstadium i samtliga län.

369 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 5: P.M. från 1957 års polisutredning
en, Utkast till ny polisdistriktsindelning i Kronobergs, Västerbottens och Skaraborgs län, samt För
teckning över polisdistrikten i riket 1959-07-01. Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, 
volym 10: P.M. om polisväsendet, med tillhörande bilagor.

370 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 5: Förteckning över heltidsanställda 
hälsovårdsinspektörer hösten 1959.



Bostadsstyrelsen lät länsbostadsnämnderna överlämna redovisningar. 1 skri
velserna från länsbostadsnämnderna förekom del synpunkter på att vissa namn
givna kommuner borde läggas samman.'71

Även landshövdingarna fick i november 1959 möjlighet att lämna synpunkter 
på frågan. 1 handlingarna återges synpunkter från landshövdingarna i Stock
holms, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kopparbergs, Jämt
lands, Västerbottens och Norrbottens län. Alla var av uppfattningen att det fanns 
behov av att göra förändringar av indelningen. Ett moliv var att landskommuner
nas folkmängd och skatteunderlag försvagats. Det interkommunala samarbetet 
hade börjat växa alltmer. Landshövdingarna var överens om att en reform borde 
genomföras på frivillig väg. Tiden var inte mogen för att vid behov göra tvångs- 
sammanläggningar. Landshövdingarna var inte lika konkreta som länsbostads
nämnderna varit. Det var bara landshövdingarna i Västerbottens och Norrbottens 
län som tog upp namngivna kommuner med låg folkmängd i sin framställning. 72 

För det tredje handlade det om Kammarkollegiets preliminära förslag till ny 
pastoratsindelning i samtliga stift.37. Den nya pastoratsindelningen, som trädde i 
kraft 1962, knöts nästan helt till kommunindelningen.374

Den Ijärde typen av handlingar gällde provindelningen i kommunblock. 1 ta
bellen nedan redovisas utfallet av försöksindelningen i block med minst 6500 in
vånare respektive 10 000 invånare, där folkmängden baserades på det förväntade 
utfallet 1975. De båda alternativen uppdelas i sin tur på två undergrupper, dels 
där blocken bildades av hela kommuner, dels där blocken byggdes upp med för- 
samlingsgränsema som minsta indelningsenhet.

171 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 5: Bostadsstyrclscns P. M. 1960-06- 
03, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i Stockholms län 1960-05-06, Skrivelse frän Länsbostads
nämnden i Östergötlands län 1960-05-04, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i Jönköpings län 
1960-05-13, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i Kronobergs län 1960-05-09, Skrivelse från 
Länsbostadsnämnden i Kalmar län 1960-05-12, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i Blekinge län 
1960-05-13, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i Kristianstads län 1960-05-07, Skrivelse från 
Länsbostadsnämnden i Malmöhus län 1960-05-12, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i Göteborgs 
och Bohus län 1960-05-12, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i Älvsborgs län 1960-05-12, Skri
velse från Länsbostadsnämnden i Skaraborgs län 1960-05-09, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i 
Örebro län 1960-05-09, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i Kopparbergs län 1960-05-14, Skri
velse från Länsbostadsnämnden i Gävleborgs län 1960-05-09, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i 
Västcrnorrlands län 1960-05-13, Skrivelse från Länsbostadsnämnden i Jämtlands län 1960-05-13, 
Skrivelse från Länsbostadsnämnden i Västerbottens län 1960-05-13 och Skrivelse från Länsbo
stadsnämnden i Norrbottens län 1960-05-14. Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, 
volym 10: P.M. angående inhämtande av uttalanden från bostadsstyrclscn och landets länsbostads
direktörer i kommunindclningsfrågan 1960-04-21.

172 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 5: Synpunkter på kommunindclnings
frågan framförda av vissa landshövdingar med anledning av inrikesministerns cirkulärskrivelse 
1959-11-18.

273 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 6: Kammarkollegiets preliminära för
slag till ny pastoratsindelning i respektive stift.

374 Wångmar 2004b s 66-79.



Tabell 11 Försöksindelningen i kommunblock med 6500 respektive 10 000 
invånare år 1975

Län Anial kommuner Block, 6500 invånare Block, 10 000 invånare

I960 Församling Kommun Församling Kommun

Stockholms stad 1 1 1 1 1
Stockholms län 53 25 24 21 21
Uppsala 25 6 6 4 4
Södermanland 39 1 1 8 8 7
Östergötland 47 11 11 8 8
Jönköping 54 15 15 13 13
Kronoberg 43 9 8 7 7
Kalmar 50 14 13 12 12
Gotland 14 4 4 3 3
Blekinge 25 5 5 5 5
Kristianstad 58 18 16 14 1 1
Malmöhus 71 21 21 15 15
Halland 39 6 6 5 5
Göteborg o. Bo. 44 16 16 13 13
Älvsborg 67 18 18 14 15
Skaraborg 56 16 15 12 13
Värmland 52 18 18 12 1 1
Örebro 33 12 1 1 10 10
Västmanland 28 12 12 8 8
Kopparberg 49 17 17 16 15
Gävleborg 41 14 14 10 10
Västernorrland 44 12 12 9 9
Jämtland 35 9 9 8 8
Västerbotten 33 13 13 10 10
Norrbotten 30 14 14 12 12
Totalt 1031 317 307 250 246

Församling = Indelningen byggs upp med församlingarna som minsta enhet. 
Kommun = Indelningen byggs upp med kommunerna som minsta enhet.

Källa: Riksarkivet, Marieberg: Kommittéarkiv, YK 2387, volym 10: Provindel
ning av landet i kommunblock 1960, Alternativ 1, Kommunblock med minst 
6500 invånare, uppbyggda på församlingar, Alternativ 2, Kommunblock med 
minst 6500 invånare, uppbyggda på kommuner. Alternativ 3, Kommunblock 
med minst 10 000 invånare, uppbyggda på församlingar, samt Alternativ 4, 
Kommunblock, med minst 10 000 invånare, uppbyggda på kommuner.

Flest kommunblock fanns det sålunda när blocken skulle ha minst 6500 invånare 
och där församlingarna var den minsta byggstenen i blockbildningama, medan



det minsta antalet uppkom när blocken skulle ha minst 10 000 invånare, samti
digt som blocken helt följde de befintliga kommungränserna.

Riktpunkten var att blocken skulle ha minst 6500 respektive 10 000 invånare 
1975, men alla block uppfyllde inte det. Avvikelserna från riktpunkten för folk
mängden 1959 respektive 1975 i de olika alternativen redovisas i tabellen nedan.

Tabell 12 Kommunblock i försöksindelningen som inte nådde upp till 
riktpunkten för folkmängden 1959 och 1975

År Block, 6500 invånare Block, 10 000 invånare

Församling Kommun Församling Kommun

1959 15 11 17 20

1975 13 3 16 13

Källa: Se tabell 11 ovan.

Avstegen från riktpunkterna för folkmängden var sålunda inte helt obetydliga 
ens år 1975, förutom i det andra alternativet. Samtidigt låg folkmängden i de ak
tuella blocken ofta förhållandevis nära riktpunkten, mellan 6000 och 6500 invå
nare i de båda första alternativen och mellan 9000 och 10 000 invånare i de 
tredje och fjärde alternativen. Det fanns en viss flexibilitet och det hade alltså 
inte gjorts några långtgående avsteg, exempelvis utifrån geografiska skäl.

Det femte och sista materialet av intresse är förteckningen över de kommuner 
som på något sätt förde diskussioner om att läggas samman med andra kommu
ner. Totalt nämndes 193 kommuner. I siffran ingår kommuner som enligt materi
alet redan hade ställt sig avvisande i frågan eller aldrig haft något intresse av en 
sammanläggning, men där en grannkommun hade begärt sammanläggning. Om 
listan jämförs med de sammanläggningar som genomfördes 1961, 1962, 1963 
och 1965 visar det sig att merparten av dessa finns på listan. Det gäller 45 av de 
193 kommuner som berörts av en sammanläggning under åren 1961-1965. Yt
terligare 34 kommuner som finns med på listan berördes av sammanläggningar
na 1967. Det betydde att inom sex år efter listans upprättande hade 79 av totalt 
193 kommuner berörts av en sammanläggning. ' Min slutsats är att listan från 
1960 sannolikt var något överdriven gällande det totala antalet kommuner som 
umgicks med tankar på att läggas samman med en eller flera andra kommuner.

Betänkandet 1961
Betänkandet från de indelningssakkunniga, som hade rubriken Principer för en 
ny kommunindelning, överlämnades till inrikesministern i februari 1961. Frånsett 
det särskilda uttalandet från Stadsförbundets båda representanter, Sven-Olof 175

175 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 2387, volym 10: P.M. med uppgifter om kommu
ner mellan vilka diskussioner resp. utredningar förekommer om sammanslagning 1960-11 -01. Års
bokför Sveriges kommuner 1961 1967, Ivarsson 1992 och Andersson 1993.



Dahlman och Mats Edling, var de sakkunniga eniga i frågan. Dahlman och Ed
ling ville inte ställa sig bakom intentionerna om att införa en enhetlig kommun
beteckning. De menade också att utredningsarbetet hade forcerats väl mycket.376

Det första kapitlet benämndes Utredningsuppdraget samt sättet för utred
ningsarbetets bedrivande. Det har redan behandlats i avsnittet ovan om regering
ens initiativ i frågan.377 Kapitel två hade namnet Den nuvarande primärkommu
nala indelningen. Mellan 1952 och 1960 hade antalet primärkommuner minskat 
från 1037 till 1031. Vid 1960 års början fanns det 133 städer, 96 köpingskom- 
muner och 802 landskommuner, alltså totalt 1031 primärkommuner.373

Betänkandets tredje kapitel kallades Befolkningens förändringar. Här konsta
terades det att urbaniseringsprocessen i Sverige varit fortlöpande 1920-1960, 
varvid landsbygdsbefolkningen minskat från över tre miljoner till runt två miljo
ner invånare. Tätortsbefolkningen hade stigit från knappt tre miljoner till runt 
fem och en halv miljon. Det hängde samman med att andelen yrkesverksamma i 
jordbruket reducerats, medan sysselsättningen inom industrin och servicenäring
arna ökat. Befolkningsutvecklingen i de olika länen hade varierat betydligt.3 '1 I 
kapitlet redovisades också befolkningsprognoser för utvecklingen fram till 1975. 
Enligt prognoserna skulle befolkningen öka från 7 471 000 invånare år 1959 till 
8 250 000 invånare 1975. På den rena landsbygden förväntades folkmängden 
minska med åtta procent. De större tätorternas befolkning skulle öka med 23 
procent, medan ökningen i övriga tätorter beräknades bli 13 procent.380 Kommu
ner med låg urbaniseringsgrad och hög andel yrkesverksamma inom jordbruks
sektorn var överrepresenterade bland kommuner med stark folkminskning.381

Kommunernas finanser var rubriken på det tjärde kapitlet. Det första momen
tet i detta kapitel gällde kommunernas skatteunderlag och skattekraft. Sett till det 
genomsnittliga antalet skattekronor per invånare fanns det högsta skatteunderla
get i städerna, med 51,46 skattekronor per invånare. 1 köpingarna uppgick 
samma värde till 38,17 och i landskommunerna till 28,18 skattekronor per invå
nare. Den lägsta genomsnittliga skattekraften fanns i kommuner där jord- och 
skogsbruk dominerande.38“ Den samlade kommunala utdebiteringen 1960 (kom
mun och landsting) varierade mellan 10,44 kronor och 21,03 kronor. Medeltalet 
för landet var 14,63 kronor per skattekrona. Skillnaderna mellan städer och kö
pingar/landskommuner var blygsam, då städernas i utdebitering i genomsnitt 
uppgick till 14,47 kronor, medan den i köpingar och landskommuner låg på 
14,89 kronor. Sex kommuner hade en utdebitering som understeg 11,00 kronor,

'7,> Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-10-13, Nr 30: Proposition 
1961:180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primårkommuner, volym I: Överläm
nande av betänkande angående principerna för ny kommunindclning till Herr Statsrådet och Chefen 
för Kungl. Inrikesdepartementet, februari 1961, s 1 ff. SOU 1961:9 s 3 f och 242 ff. Enligt en upp
gift i riksdagens protokoll skedde överlämnandet den 2 februari 1961. Protokoll Första kammaren 
1961-02-21, Nr 7, s 6.
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medan 10 kommuner hade över 20,00 kronor. Den kommunala utdebiteringen 
ökade mellan 1950 och 1960 från 7,93 till 11,62 kronor per skattekrona.38’

Kommunernas utgifter och inkomster hade i löpande priser ökat betydligt 
mellan 1952 och 1957. Vid den sistnämnda tidpunkten uppgick utgifterna för 
kommunerna till 7,0 miljarder kronor, där städernas utgifter stod för merparten, 
4,89 miljarder, medan köpingarnas utgifter bara uppgick till 0,36 miljarder kro
nor. Landskommunernas samlade utgifter utgjorde 1,76 miljarder kronor. De to
tala inkomsterna låg på 6,87 miljarder kronor. För landskommunerna spelade 
statsbidragen en viktigare roll som inkomstkälla än för städerna, då 30 procent av 
landskommunernas inkomster var statsbidrag. Motsvarande siffra för städerna 
var 14 procent.1X4 En studie av bruttoutgiftemas utveckling inom de olika områ
dena visade att de två tunga områdena, skolväsendet och socialvården, hade kon
stanta andelar av de totala utgifterna. Skolväsendets utgifter hade mellan 1953 
och 1957 ökat från 1,33 till 1,93 miljarder kronor. Andelen av de totala utgifter
na hade sjunkit från 22,7 till 22,4 procent. Utgifterna för socialvården, inklusive 
folkpensioneringen, hade ökat från 663 miljoner kronor till 1,01 miljarder kro
nor. Andelen av de totala utgifterna hade stigit från 11,3 till 11,7 procent.3x5

Kapitel fem hade namnet Utvecklingen beträffande vissa primärkommunala 
förvaltningsuppgifter. Först behandlades skolväsendet. Sedan 1958 fanns en en
hetlig ledningsorganisation för skolväsendet i varje kommun. Då huvudmanna
skapet för skolväsendet var delat mellan stat och kommun svarade Länsskol- 
nämnden för ett visst ledningsansvar över kommunernas skolväsende. Riksdagen 
hade 1950 fattat beslut om att påbörja försöksverksamhet med nioårig enhels- 
skola i ett antal kommuner. År 1956 hade riksdagen fattat ett nytt beslut som in
nebar en målsättning om att det senast 1962 skulle tas ett definitivt beslut om att 
införa enhetsskolan i alla kommuner från 1968. För högstadiet hade Skolöversty
relsen gett riktlinjer om att det borde eftersträvas minst 75 elever per årskurs för 
att ett komplett högstadium med tre paralleller. Enligt beräkningar krävde det ett 
befolkningsunderlag på 6500-7500 invånare. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
krävde uppbyggnaden av högstadiet stora investeringar i lokaler. För åren 1960 
1970 beräknades investeringskostnaderna uppgå till två miljarder kronor.383 384 385 386

Avsnittet om socialvården var uppdelat i ett flertal undergrupper. Socialhjäl
pen ansågs kräva större personella resurser i kommunerna, men det sattes inte 
upp några riktlinjer för folkmängden.387 Åldringsvården ägnades stort utrymme 
och antalet personer som var över 65 år skulle öka med 25 procent under 1960- 
lalet. Det fanns ett investeringsbehov i nya ålderdomshem, som för åren 1961 
1970 beräknades till 460 miljoner kronor. Driftkostnaderna för hemmen förvän
tades öka med 75 procent. Enligt utredningen fanns det en vedertagen uppfatt
ning om att ålderdomshem med 40 -50 vårdplatser var mest lämpliga för att till 
rimliga kostnader kunna ge god vård. Denna storlek krävde i normala fall ett be
folkningsunderlag på 5000-6000 personer. Det belydde att omkring 70 procent
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av kommunerna inte hade tillräcklig folkmängd för att ha egna ålderdomshem av 
tillräcklig storlek.38* Vid tillkomsten av den nya bamavårdslagen 1960 hade det i 
propositionen med lagförslaget framhållits att många kommuner inte var så väl 
skickade att handlägga komplicerade barnavårdsärenden. Ett skäl till var att det 
saknades personal med utredningskompetens.388 389 390 391 Inte heller för nykterhetsvården 
presenterades någon lämplig kommunstorlek. Det framhölls dock att den nykter- 
hetslagstiftning som trätt i kraft 1955 ställde större krav på kommunerna än vad 
som gällt dessförinnan. '9" De sociala nämnderna i landskommunerna hade långti
från alltid tillgång till särskild personal. Sådan personal fanns i 215 av 803 lands
kommuner. Städer och köpingar hade i allmänhet särskild personal.’91

Nästa avsnitt behandlade hälso- och sjukvårdsfrågor, där de kommunala häl - 
sovårdsfrågorna ägnades störst uppmärksamhet. Den nya hälsovårdsstadgan från 
1960 jämställde till stor del städer, köpingar och landskommuner.392 Mellan 1955 
och 1960 hade det tillkommit ungefär 330 reningsverk med höggradig rening. 
Under perioden 1960-1970 beräknades det finnas ett årligt kommunalt investe
ringsbehov i vatten- och avloppsanläggningar på 500 miljoner kronor.393

Sedan 1960 gällde en ny byggnadsstadga och det hade även skett förändringar 
av byggnadslagen. Det innebar bl.a. att kommunernas byggnadsnämnder hade 
samma befogenheter i alla kommuner. Om byggnadsverksamheten var omfat
tande i en kommun skulle det finnas tillgång till arkitekt och byggnadsinspektör. 
I så fall kunde Länsstyrelsen delegera vissa beslutsbefogenheter till kommuner
na. Utredningen satte inte upp några krav på att de nya kommunerna skulle bli så 
stora att de hade tillgång till denna sakkunskap.394 Det gjordes inte heller i fråga 
om kommunernas bostadspolitik, men det noterades att staten hade ambitionen 
att kommunerna skulle kunna planera och organisera bostadsproduktionen.395 396

Arbetsmarknadspolitiken var huvudsakligen ett statligt ansvarsområde, men 
kommunerna förväntades ändå biträda i vissa avseenden, detta i form av arbeten, 
utbildning och kontantunderstöd. Mindre kommuner hade ibland svårigheter att 
anordna beredskapsarbeten.>% Många kommuner hade gjort stora ansträngningar 
för att fa företag att lokalisera sin verksamhet till den egna kommunen. Det an
sågs emellertid att bara kommuner som uppfattades som attraktiva av företagen 
hade goda möjligheter att få industrier att etablera sig inom kommunen. Som en 
nedre gräns fungerade ofta de så kallade C-centra, där tätorten med omkringlig
gande landsbygd hade ett befolkningsunderlag på minst 7500 invånare.397

Det kommunala brandförsvaret hade nyligen varit föremål för en statlig utred
ning, men någon ny lag hade ännu inte införts. Ett nytt regelverk skulle sannolikt
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inte medföra några större förändringar av brandförsvarsutgiftema. Brandförsva
ret skulle förbli under kommunalt huvudmannaskap. Det fanns inte något enty
digt svar på hur stora verksamhetsområden som behövdes för brandförsvaret, 
men den befintliga kommunala indelningen ansågs inte så problematisk. De to
tala kommunala brandförsvarskostnaderna var 1957 drygt 90 miljoner kronor. ' ”

Det kommunala polisväsendet hade under de senaste årtiondena genomgått en 
betydande utveckling, inte minst till följd av samhällsutvecklingen, där bilismens 
genombrott varit en viktig faktor, med både trafikolyckor och ökad brottslighet. 
Det hade resulterat i att antalet polistjänster ökat med över 20 procent på sju år, 
mellan 1953 och 1960, från 8 550 till 10 465. Antalet polisdistrikt hade minskat, 
från 841 år 1954 till 595 år 1960. Sedan 1957 arbetade en statlig utredning med 
en översyn av den polisiära organisationen, där ett av alternativen var att staten 
skulle överta hela ansvaret för landets polisväsende.399

Interkommunal samverkan var benämningen på det sjätte kapitlet. De alterna
tiv som berördes var samarbetsnämnder utan beslutanderätt, civilrättsliga avtal 
samt kommunalförbund. År 1951, alltså precis innan storkommunreformens ge
nomförande, fanns det 935 kommunalförbund. År 1953 hade antalet förbund re
ducerats till 181. Under perioden 1953-1960 hade det åter skett en ökning av an
talet förbund, med 66 förbund, varför det i mars 1960 fanns 247 kommunalför
bund, där det totala antalel medlemskommuner var 671. Ökningen av antalet för
bund berodde nästan uteslutande på att polisförbunden utökats från 98 till 171.4011

Kapitel nummer sju benämndes Behovet av en ny kommunindelning. Utveckl
ingen efter 1952 hade visat att kommuner med hög andel yrkesverksamma inom 
jordbruket och låg andel tätortsboende hade haft den mest negativa befolknings
utvecklingen. Den nioåriga enhetsskolans införande var den enskilt största för
ändringen av kommunernas ansvarsområden. Enhetsskolans högstadium krävde 
ett befolkningsunderlag som översteg vad det stora flertalet av landets kommu
ner hade. Av pedagogiska och ekonomiska skäl krävdes det helst 90 elever i 
varje årskurs, vilket innebar att det behövdes en folkmängd på 7500-8500 invå
nare. Bara knappt 20 procent av kommunerna nådde upp till denna folkmängd.401

Kommunernas uppgifter på socialvårdsområdet ställde numera, bl.a. till följd 
av den förändrade lagstiftningen, större kompetenskrav än vad som gällde tidi
gare. Utvecklingen såg därför ut att gå i riktning mot att det skulle krävas speci
alutbildad personal för att klara av dessa uppgifter på ett adekvat sätt. Behovet av 
denna tjänstemannagrupp varierade mellan kommunerna, men det skulle sanno
likt vara nödvändigt med 5000-6000 invånare för att kunna bära upp en sådan 
personalorganisation. För att en kommun skulle kunna ha eget ålderdomshem 
som utifrån ekonomiska och vårdmässiga skäl var tillräckligt stort var det önsk
värt med en folkmängd på 5000-6000 invånare. Med en högre folkmängd var det 
lättare att kunna rekrytera lämpliga politiker till socialnämnder, nykterhetsnämn- 
der och barnavårdsnämnder. Kontakter med Socialstyrelsen indikerade att en
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folkmängd på runt 10 000 invånare egentligen var önskvärd for att kunna uppnå 
en riktigt god kvalitet inom socialvården. Utredningen framhöll att 5000-6000 
invånare var en undre gräns för att kunna ha en fungerande organisation, men att 
det fanns fördelar med att ställa ännu högre krav på kommunernas folkmängd.402 403

För vatten- och avloppsfrågan angavs däremot ingen riktpunkt gällande folk
mängden. Här spelade också de geografiska förhållandena in, men det ansågs att 
en kommun behövde ekonomisk bärkraft för att kunna klara av kostnaderna för 
anläggandet av vatten- och avloppsanläggningar.405 406

Det lämnades inte heller någon siffra för kommunstorleken gällande det 
kommunala byggnadsväsendet. En orsak till det var att byggnadsväsendet uppvi
sade betydande skillnader mellan olika kommuner, exempelvis beroende på an
delen bosatta i tätorter (urbaniseringsgraden). Folkmängden saknade inte bety
delse, eftersom det visat sig att en del mindre kommuner haft svårigheter att 
ordna sitt byggnadsväsende när tätortsbebyggelsen börjat expandera. Större 
kommuner hade bättre förutsättningar att medverka i samhällsplaneringen.404

För brandförsvaret fanns det ingen optimal kommunstorlek på grundval av 
släckningsområdena. För det förebyggande brandförsvaret var det däremot en 
fördel med större kommuner.405

Gällande polisväsendet skulle det egentligen vara lämpligt låta den kommu
nala indelningen sammanfalla med polischefsdistrikten. Det pågick emellertid en 
statlig utredning om det framtida huvudmannaskapet för polisen. Denna utred
ning kunde resultera i att polisväsendet övergick i statlig regi. I så fall skulle det 
inte spela någon större roll för kommunindelningen.400

Det konstaterades att på grundval av de ovan berörda kommunala ansvarsom
rådena var det inte möjligt att ange någon lämplig kommunstorlek i fråga om 
folkmängden. De olika verksamheterna ställde varierande krav på den ekono
miska bärkraft som var kopplad till folkmängden och dessutom var inte invåna
rantalet den enda faktor som hade betydelse. Även möjligheten till samordning 
av den kommunala verksamheten och möjligheten att kunna utföra samhällspla
nering kunde ha betydelse. Behovet av interkommunal t samarbete hade ökat till 
följd av att kommunerna var för små till folkmängden och att de var olämpligt 
geografiskt avgränsade. Ett utvidgat samarbete mellan kommuner var emellertid 
ett alternativ till att genomföra sammanläggningar, men del skulle medföra in
skränkningar i kommunernas självbestämmanderätt. Införandet av enhetsskolans 
högstadium skulle medföra att runt 85 procent av landets kommuner skulle be
höva ha samarbete med andra kommuner gällande denna skolform.407

Ett annat alternativ till att förändra kommunindelningen vara att genomföra 
ändringar av uppgiftsfördelningen i den offentliga sektorn. En sådan åtgärd var 
att överföra huvudmannaskapet för skolväsendet till annat organ. Detta skulle 
emellertid vara negativt utifrån perspektivet att kommunerna borde medverka i
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samhällsplaneringen. Det var inte heller positivt på grundval av alt kommunernas 
roll i samhället skulle bli mindre. De sakkunniga framhöll emellertid också att 
det fanns olägenheter med en ny kommunindelning. Det gällde inte minst den 
stora minskningen av antalet kommunala förtroendeuppdrag. Minskningen be
hövde emellertid inte bli direkt proportionell med minskningen av antalet kom
muner, då större kommuner normalt sett hade fler förtroendeuppdrag och det 
skedde en bättre spridning av uppdragen på olika individer. De kvarvarande poli
tikerna skulle dessutom ha bättre möjligheter att åstadkomma resultat med tanke 
på den större ekonomiska bärkraften i de kommuner som fanns kvar. En ny in
delning medförde att politikerna kunde lägga över fler uppgifter på de kommu
nala tjänstemännen. Denna åtgärd kunde underlätta rekryteringen av politiker. 
Ett annat skäl att få till stånd en ny indelning var att det redan skett en del frivil
liga sammanläggningar som hade resulterat i att det skapats större och mer bär
kraftiga kommuner. Vidare tydde enkätundersökningen på att nästan 200 kom
muner hade planer på att slås samman med en eller flera andra kommuner.408

Utredningens slutsats blev därför: ”starka skäl föreligga för åtgärder i syfte att 
få till stånd en allmän översyn av den primärkommunala indelningen”. Med 
tanke på att en del kommuner redan hade planer sammanläggningar och att infö
randet av enhetsskolans högstadium krävde ett utökat interkommunalt samarbete 
menade utredningen att åtgärder borde vidtas snarast möjligt.409

Det åttonde kapitlet benämndes Metod för kommunindelning. Här borde det 
tillämpas två huvudprinciper, dels Administrativa områden och spontana region
er, dels Centralorts- och regionbegreppen såsom instrument vid en ny kommun
indelning. De administrativa områdena hade en rättslig territoriell avgränsning. 
Kommunerna, domsagorna och länen var exempel på administrativa områden. 
De spontana regionerna hade inga fixerade gränser, utan utgjorde mönster av fria 
ekonomiska och sociala relationer. Dessa centralorter bildade en hierarki där de 
bäst utrustade orterna i fråga om service för omlandet hamnade högst i hierarkin. 
Inte helt sällan hade det runt järnvägsstationerna vuxit upp tätortsbebyggelse, 
stationssamhällen, som tagit över servicefunktioner från kyrkbyarna, som ham
nat i bakgrunden. Under senare tid hade bilismen vuxit sig stark, vilket skapat ett 
delvis annat transportmönster än det som järnvägarna hade gett upphov till. För
bindelserna med centralorterna hade därmed underlättats betydligt. Med de be
fintliga privatbilarna var det möjligt att färdas 50 kilometer i timmen.410 Central
orts- och regionbegreppen som instrument för en ny kommunindelning handlade 
om att de nya större kommunerna skulle vara uppbyggda kring en centralort, som 
kunde fungera som ett spontant servicecentrum för områdets invånare. Centralor
terna hade ett influensfålt med omgivningen. Centralorternas influens avtog re
gelmässigt med stigande geografiskt avstånd. Omlandet var den yta där central
orten hade ett influensfålt som dominerade över andra orter.411 Kapitlet utmyn
nade i två riktlinjer för den framtida kommunindelningen:412
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• Att genomföra en enhetlig kartläggning av systemet med centralorter, influ- 
ensfalt och omland.

• Att anpassa indelningen i kommuner och kommunblock till systemet med 
centralorter och regioner.

Kapitel nio hade getts namnet Centralortsregioner — kommunblock och tog upp 
den försöksindelning av kommunblock som redovisats ovan. Indelningen i block 
hade sålunda gjorts med två olika riktpunkter för folkmängden, 6500 respektive 
10 000 invånare år 1975. Vid indelningen skulle det både prövas att ha indel
ningen i hela kommuner och på församlingsnivå. Varje block skulle ha en cen
tralort, det skulle inte tas någon hänsyn till olika typer av primärkommuner och 
indelningen skulle företas enbart på vetenskapliga grunder.'’13 De resultat av 
provindelningen som redovisades i betänkandet avviker något från det material 
som utredningen lämnat, men skillnaderna var högst begränsade. Enligt betän
kandet skulle det bli 314 block om riktpunkten var 6500 invånare och blocken 
indelades på församlingsnivå, medan det fanns 307 block om målsättningen var 
6500 invånare, men där blocken bestod av hela kommuner. Motsvarande siffror 
för alternativen med 10 000 invånare var 250 respektive 247 block.413 414

Utredningen visade också att alternativet med församlingarna som minsta 
byggsten gav något kortare genomsnittliga avstånd till kommunblockscentrum 
än alternativet med hela kommuner som minsta indelningsenhet. Skillnaderna 
var klart begränsade. Försöksindelningen gav besked om att en ny kommunin
delning skulle medföra en utjämning av kommunernas skattekraft och utdebite
ring. Andelen kommuner med riktigt låg skattekraft skulle reduceras betydligt, 
vilket var positivt41' Det skedde också en särskild analys av de block som skulle 
finnas med om den lägsta folkmängden sattes till 6500 invånare, men som skulle 
falla bort om riktpunkten höjdes till 10 000 invånare. Om blocken bildades av 
hela kommuner skulle skillnaden vara 60 kommunblock (307 mot 247)416

Betänkandets kapitel 10 benämndes Slutsatser rörande försöksutredningen. 
Inledningsvis slogs det fast att i försöksutredningen hade det inte tagits hänsyn 
till andra omständigheter än de som angetts som utgångspunkter. Vid den regel
rätta indelningen måste även andra hänsyn tas. Någon normalstorlek för kom
munblockens folkmängd var emellertid inte lämplig, men den lägsta folkmäng
den borde nonnall uppgå till 8000 invånare år 1975. Både utifrån kommunernas 
framtida ansvarsområden och att kunna ha attraktiva tätorter som centralorter i 
blocken var en folkmängd på 8000 invånare att föredra framför 6500 invånare. 
Därför hade försöksindelningen reviderats utifrån denna förutsättning, varvid an
talet kommunblock skulle uppgå till 272.417 De sakkunnigas slutsats var att 8000 
invånare 1975 skulle sättas upp som riktpunkt för blockens minimifolkmängd. 
Delta tal kunde dock inte alltid uppfyllas. Undantagen kunde ske om det förelåg
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gles befolkning i kombination med långa avstånd eller om blockets folkmängd 
förmodades uppgå till 8000 invånare inte alltför långt efter 1975. Det var inte 
heller möjligt att tillämpa de föreslagna reformprincipema runt landets tre största 
städer, utan där borde den kommunala indelningen utredas separat.4 IS

Kapitel 11 hade rubriken Genomförandet av en ny kommunal indelning. Det 
första behandlade spörsmålet i detta kapitel gällde huruvida indelningsreformen 
borde genomföras på frivillig väg eller tvångsvis. Lagstiftningen om förändring
ar av kommunindelningen byggde på att tvångssammanläggningar fick vidtas om 
någon särskild omständighet förelåg.418 419

Enligt utredningens bedömning fanns det bara i enstaka fall möjlighet att ge
nomföra tvångssammanläggningar. För att åstadkomma en generell indelningsre- 
form fanns det två alternativ. Det första innebar att indelningslagen temporärt 
sattes ur spel på samma sätt som skett för att kunna genomföra 1952 års stor- 
kommunreform. Om detta alternativ valdes kunde alla sammanläggningar ske 
vid ett och samma tillfälle över hela landet och dessutom inom en relativt snar 
framtid. 1 så fall kunde de nya och större kommunerna sköta uppbyggnaden av 
enhetsskolans högstadium. Det fanns dock även svårigheter med att handla på 
detta sätt. En sådan komplikation var reformen skulle medföra ett stort antal 
sammanläggningar mellan olika slags primärkommuner. Det andra alternativet 
byggde på att alla sammanläggningar skedde på frivillig väg och det enda som 
krävdes var att indelningslagens allmänna förutsättningar för en sammanlägg
ning var uppfyllda. Enligt betänkandet fanns det goda förutsättningar att genom
föra reformen med hjälp av denna princip. Detta då sammanläggningarna låg i 
kommunernas eget intresse och att många kommuner hade en klar insikt om alt 
det fanns behov av att åstadkomma större kommuner. Om detta alternativ valdes 
kunde inte sammanläggningarna ske på samma gång och det skulle dessutom 
kunna ta relativt lång tid innan reformen var slutförd. De sakkunniga valde att 
förorda detta alternativ, då del gav kommunerna större handlingsutrymme.42"

Det första steget inom ramen för en frivillig indelningsreform var att staten 
förordnade om att det genomfördes en översiktlig planering av den mest lämp
liga framtida indelningen. Detta arbete skulle inledningsvis utföras av länsstyrel
serna. Arbetet skulle ske i nära samarbete med kommunerna och bygga på de 
riktlinjer som upprättats av de indelningssakkunniga. Viktiga delar i arbetet var 
sålunda att blocken skulle ha minst 8000 invånare 1975, även om undantag 
kunde medges, och att det skedde en kartläggning av lämpliga centralorter i 
blocken. Två problem gällde indelningen vid länsgränsema och omkring de 
större städerna. Länsgränsema skulle inte utgöra något hinder för blockbildning
ar, utan det var möjligt att skapa block som tillhörde olika län.421 När arbetet var 
slutfört och indelningen i block fanns upprättad, efter beslut av regeringen, exi
sterade det ett underlag som kunde läggas till grund för beslut om framtida sam
manläggningar. Det borde finnas möjlighet att genomföra partiella sammanlägg-
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ningar inom blocket, där enbart en del av kommunerna i blocket lades sam
man.422 Därefter behandlades frågan om en lagstadgad kommunal samverkan i 
blocken i avvaktan på framtida sammanläggningar. Denna samverkan syftade till 
att förbereda samgåendet till en kommun. För att åstadkomma ett forum för sam
arbetet borde alla block vara tvungna att ha en samarbetsnämnd och i dessa 
nämnder måste alla kommuner som helt eller delvis ingick i blocket vara med.423

Kapitel 12 hade getts namnet Frågan om enhetlig kommunform. Här konstate
rades det att sedan år 1955 gällde en kommunallag som var gemensam för alla de 
tre typerna av primärkommuner: städer, köpingskommuner och landskommuner. 
Trots den gemensamma lagen fanns det emellertid kvar vissa juridiska skillnader 
mellan de olika typerna av primärkommuner, men även i speciallagstiftningarna 
hade det under senare år skett en allt större harmonisering av regelverket.424 De 
indelningssakkunniga log ställning för att införa ett enhetligt kommunbegrepp. 
Motivet var att nästan alla städer skulle beröras av den nya kommunindelningen, 
varvid större landsbygdsområden skulle läggas samman med städerna. Den 
gamla traditionella uppdelningen mellan stad och land skulle därmed inte längre 
bli tydlig. Det borde därför tillsättas en utredning som skulle lägga fram förslag 
till enhetlig kommunbeteckning. Så länge frågan inte var löst kunde det medföra 
en komplikation vid sammanläggningar av block där en stad ingick.4“3

Kapitel 13 rubricerades Speciell motivering till författningsförslaget. Det gäll
de motiveringar till den lagtext som föreslogs. Lagen föreslogs heta: Lag om 
kommunala samarbetsnämnder. Det handlade om 10 paragrafer.426 427 428

Det sista kapitlet, kapitel 14, hade föga förvånande rubriken Sammanfattning. 
Den innehöll dels en övergripande beskrivning av de faktauppgifter som redovi
sats i utredningen, dels slutsatser och förslag till en ny kommunindelning. 27 

Till betänkandet fogades det särskilda uttalandet av ledamöterna Sven-Olof 
Dahlman och Mats Edling, från stadsförbundet, där de tog avstånd från förslaget 
att redan nu la ställning för att införa en enhetlig kommunbeteckning.42*

Nedan följer en genomgång av hur fem dagstidningar, företrädande var sitt 
riksdagsparti, på ledarplats och nyhetsplats uppmärksammade betänkandets of
fentliggörande i början av februari 1961.

Dagens Nyheter (liberal) skrev den 3 februari 1961 om betänkandet som 
skulle presenteras. Kommunerna borde i framtiden ha minst 8000 invånare. Det 
betydde att dagens över 1000 kommuner ersattes av omkring 300 block. Det 
fanns näringsgeografiska, befolkningsmässiga och administrativa moliv till att 
göra förändringen. Sett till de kommunala ansvarsområdena var införandet av 
enhetsskolans högstadium och utbyggnaden av socialvården och hälsovården 
tydliga skäl till nyordningen. Reformen avsågs ske på frivillig väg. Tidningen
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hade även kunnat ta del av den konkreta försöksindelning som inte fanns med i 
betänkandet. Här redovisades indelningen för Stockholms och Uppsala län.429

Frågan kommenterades på ledarsidan, med rubriken: ”Kommunslakten”. En
ligt tidningen motiverade inte enhetsskolans högstadium eller socialvården så 
stora kommuner som betänkandet föreslog. Att glesbygdskommuner och tätorts- 
kommuner sammanfördes medförde fördelar. Däremot var minskningen av anta
let politiker problematisk främst i kommuner som var stora till ytan. Likaså var 
det mindre bra att samarbetsnämnderna saknade beskattningsrätt och det kunde 
bara försvaras om nämnderna bara verkade under en övergångsperiod. En annan 
komplikation var att få till stånd sammanläggningar i block med heterogen sam
mansättning. Det var exempelvis svårt att tänka sig en naturlig sammansmältning 
mellan större städer och ren landsbygd. Tidningen var kritisk mot att utredningen 
inte mer utförligt prövat möjligheten att flytta över ansvaret för enhetsskolans 
högstadium och andra ansvarsområden till landstingen. Medborgarna kunde tän
kas uppfatta de nya kommunerna som något avlägset på samma sätt som de såg 
på landstingen. Ledaren avslutades på följande sätt: ”Den lösning som de sak
kunniga förordar kommer på många håll att uppfattas som praktiskt taget liktydig 
med den kommunala självstyrelsens försvinnande”.4111 För att komma från en li
beral storstadstidning var synen på förslaget förvånansvärt negativ.

Enligt Ny Dag (k) var ett skäl till reformen att 1952 års indelningsreform inte 
gjordes tillräckligt långtgående och att enhetsskolans högstadium snart skulle in
föras. Tidningen hänvisade till att det kommunistiska partiet hade lämnat en 
riksdagsmotion i januari I960.4’' Följande dag uppehöll sig tidningen bl.a. vid att 
den nya kommunindelningen också skulle medföra att det infördes en enhetlig 
kommunbeteckning, vilket innebar alt städerna försvann. Vidare berördes refor
mens tre huvudprinciper: näringsgeografisk samhörighet kring en bärkraftig cen
tralort, tillräckligt befolkningsunderlag samt frivilliga sammanläggningar.432

På ledarsidan intog Ny Dag en positiv inställning till betänkandet. Tidningen 
framhöll att sakliga argument skulle komma att ställas mot starka lokala önske
mål, dock inte lika starka som i samband med storkommunreformen 1952. Kom
munistpartiet hade redan tidigare pläderat för större och ekonomiskt mer bärkraf
tiga kommuner. Enligt artikeln ville partiet ha en översyn av kostnadsfördelning
en mellan stat och kommun och det vore även tänkbart att staten övertog vissa 
ansvarsområden från kommunerna, som skolväsendet, polisväsendet och kom
munernas partiella ansvar för folkpensioneringen. Partiet hade alltid slagit vakt 
om den kommunala självstyrelsen. En metod att både skapa kommuner med 
större ekonomisk bärkraft och samtidigt värna om den kommunala självstyrelsen 
var att inrätta kommundels-/stadsdelsnämnder som en demokratisk undemivå i 
de nya och betydligt större kommunerna.4"

Skånska Dagbladet (c) lyfte på nyhetsplats inte minst fram det lokala utfallet 
av försöksindelningen i kommunblock. Självklart berördes även det principiella

42y Dagens Nyheter 1961 -02-03.
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innehållet i betänkandet, med minst 8000 invånare i blocken och att det borde in
föras en enhetlig kommunbeteckning. Det senare innebar att den tidigare stadens 
befolkning kunde hamna i minoritet i en sammanslagen kommun. Tidningen lät 
också Centerpartiets ledamot i indelningssakkunniga, riksdagsman Gunnar Lars
son, själv skriva en särskild artikel i ämnet, där han gav en bakgrund till varför 
det var nödvändigt med en andra indelningsreform och hur denna borde gå till.434

På ledarplats intog tidningen en positiv inställning till förslaget. Enligt tid
ningen hade det sedan flera år stått klart att 1952 års reform inte hade varit till
räcklig. När storkommunreformen genomfördes hade den i vissa fall setts som 
alltför långtgående. En förklaring till scenförändringen var att samhällsutveckl
ingen gått snabbt under 1950-talet. Det hade bl.a. medfört att många kommuner 
fått se sin folkmängd reducerad. Att 200 kommuner hade planer på att läggas 
samman med andra kommuner var ett tecken på att det fanns motiv till att ändra 
indelningen. Tidningen hade tidigare uttalat sig för att det genomfördes samman
läggningar på frivillig väg. Det borde främst genomföras i västra och södra Sve
rige, där det i nuläget fanns en hel del kommuner med låg folkmängd. Däremot 
borde det iakttas försiktighet i Norrland, med tanke på de långa avstånden. Ett 
skäl till att genomföra sammanläggningar var att de små kommunerna inte hade 
kapacitet att kunna stoppa landsbygdens avfolkning. De större kommunerna hade 
bättre förutsättningar att kunna ge den service som medborgarna önskade435

Nästa dag hade tidningen en ledare i ämnet, med rubriken: ”Nej till jätlekom- 
muner”. Det syftade på att Länsstyrelsen i Malmöhus län i ett av sina förslag till 
försöksindelning i block hade föreslagit alltför stora block, främst de block där 
städerna Malmö och Lund var centralorter. Att bilda så stora kommunala enheter 
hade stora nackdelar, då kommunerna blev alltför heterogena. Invånarna i de 
mindre tätorterna och på landsbygden skulle få en försämrad kommunal service. 
Länsavdelningen av Landskommunernas förbund borde ges en viktig roll som 
rådgivare åt Länsstyrelsen vid indelningen av Malmöhus län i kommunblock.436

Tidningen berörde även frågan något i en ledare som skrevs efter remissdebat
ten i riksdagen, men huvudtemat var befolkningsomflyttningarna. Om staten 
hade satsat större resurser på kommunal skatteutjämning och gett bättre villkor 
för företagsamheten hade problemen med landsbygdens avfolkning varit mindre. 
Då hade inte heller kommunindelningsfrågan haft lika stor aktualitet.437 438

Svenska Dagbladet (h) gav frågan begränsad uppmärksamhet på nyhetsplats. 
Det var ett kort referat om reformens huvudprinciper.435 På ledarsidan uppehöll 
sig tidningen först vid 1952 års reform, som varit smärtsam vid genomförandet, 
men som senare hade visat sig ha positiva effekter. Trots det hade reformen inte 
varit tillräckligt långtgående. Den nu presenterade utredningen visade att sam
hällsutvecklingen efter 1952 hade varit negativ för landsbygden, särskilt befolk- 
ningsminskningen. Förslaget om att göra en ny reform var betänkligt utifrån per
spektivet att det skulle leda till att antalet kommunala uppdrag skulle reduceras
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så mycket. Ett system med ineffektiva kommuner var dock betänkligt. Tidningen 
undrade om det inte vore lämpligt att göra en mindre långtgående reform än vad 
som föreslogs i betänkandet. Slutligen pläderade tidningen för ett kommunalt 
folkomröstningsinstitut, vilket kunde vara ett instrument för att delvis motverka 
de negativa kommunaldemokratiska konsekvenserna av en kommunreform.4'4

Nyhetsmaterialet i Arbetet (s) baserades på material från Tidningarnas Tele
grambyrå (TT) och utgjorde i huvudsak ett referat av de viktigaste delarna i be
tänkandet. Det framhölls att reformens genomförande kunde la lång tid med 
tanke på att det skulle tillämpas en frivilligprincip för alla sammanläggningar.4411 
På ledarsidan intog tidningen en positiv inställning till förslagen och upprepade i 
stor utsträckning den argumentation som förts i betänkandet. Utredningen hade 
utfört sitt arbete med: ”uteslutande rationella synpunkter för ögonen och detta är 
onekligen klokt. Om man sedan kan visa samma frigjordhet från tradition och 
sentimentalitet ute i kommunerna, är kanske inte alltid så säkert”439 440 441

Arbetet (s), Ny Dag (k) och Skånska Dagbladet (c) intog en positiv inställning 
till betänkandet, även om den sistnämnda tidningen var motståndare till för stora 
block. Dagens Nyheter (liberal) och Svenska Dagbladet (h) var inte odelat posi
tiva till förslaget, främst utifrån kommunaldemokratiska grunder.

Remissbehandlingen 1961
Inrikesdepartementet skickade ut förslaget på bred remiss. Del skedde snabbt ef
ter att betänkandet lämnats till departementet den 2 februari 1961. Ursprungligen 
hade det angetts att remissvaren skulle var inkomna senast den 5 april 1961. 
Länsstyrelserna hade i sin tur krävt alt kommunerna skulle lämna sina yttranden 
till Länsstyrelsen runt den 15 mars. Denna korta remisstid resulterade i att leda
moten av första kammaren, Eric Carlsson (1914—2006) (c), den 19 februari 1961 
interpellerade inrikesministern om att remisstiden måste förlängas. Enligt Carls
son var frågan av så stor vikt för kommunerna att det inte var rimligt med så kort 
tid. Carlsson var även kritisk mot att varje kommun bara fatt ett exemplar av be
tänkandet och att ytterligare exemplar kunde levereras först i början av mars.442

Inrikesministern besvarade interpellationen den 3 mars och meddelade att han 
beslutat att förlänga remisstiden till den 15 maj 1961, då remissinstanserna måste 
få tillräcklig tid. Den tryckta versionen av betänkandet hade blivit försenad. 
Carlsson var nöjd och menade att kommunerna nu inte borde behöva lämna sina 
yttranden till länsstyrelserna förrän den 20 april. Carlsson var dock inte helt nöjd 
med utredningsarbetet. Han ansåg det märkligt att utredningen inte fått några di
rektiv. Även Rolf K.aijser(1903-1980) (h) och Fredinand Nilsson (c) tog till orda 
i debatten. Kaijser förklarade sig nöjd med den förlängda remisstiden. Han me
nade att departementet hade utövat påtryckningar på de sakkunniga för att de
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skulle slutföra sitt arbete så fort som möjligt. Det hade medfört att betänkandet 
inte hade blivit så allsidigt. Nilsson var kritisk till att utredningen inte hade tagit 
upp frågan om uppgiftsfördelningen inom den offentliga sektorn.441 * 443

Remissinstansernas yttranden har delats in i tre grupper, statliga organ, kom
muner och landsting samt organisationer. Det sistnämnda avser instanser utanför 
den offentliga sektorn. Studien av remissvaren har skett genom en excerpering 
av källmaterialet i Riksarkivet.444

Statliga organ
Enligt sammanställningen i propositionen hade samtliga statliga organ utom tre 
ansett att det fanns behov av att genomföra en ny kommunindelning. Det var 
Lantbruksstyrelsen, Lantmäteri styrelsen och Länsstyrelsen i Kronobergs län som 
inte ansåg att det fanns skäl att vidta förändringar av indelningen. De statliga or
gan som var positiva motiverade ofta sitt ställningstagande utifrån sina erfaren
heter från kontakter med kommunerna, bl.a. i form av tillsyn. Min excerpering 
av de statliga organens svar verifierar i stora drag den bild av som redovisades i 
propositionen.445 446 Kammarkollegiet hade en positiv inställning. Det hade intresse 
då kollegiet hade myndighetsansvaret för kommunindelningsfrågorna. Kollegiet 
ansåg: ”alt en sammanslagning av mindre kommuner för erhållande av bärkraf
tiga enheter är den lösning som i nuvarande läge bör eftersträvas”. Kammarkol
legiet ställde sig bakom minimistorleken på 8000 invånare. Dock ansåg kollegiet 
att det måste rinnas möjlighet att göra avsteg från riktpunkten och godta mindre 
enheter, till följd av geografiska skäl, kommunikationer och andra faktorer.441’ De 
pågående utredningarna var positiva till reformen.447

Ett av de organ som såg vissa negativa effekter var Domänstyrelsen, även om 
de höll med om att samhällsutvecklingen gick i riktning mot en koncentration av 
befolkningen till städer och andra tätorter. Utifrån denna myndighets perspektiv 
kunde det vara en nackdel om huvuddelen av den offentliga servicen flyttades
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från en lälort till blockets centralort. Det gällde inte minst om det var fråga om 
relativt långa avstånd som i Norrlands inland. I sådana fall kunde det vara moti
verat att söka andra lösningar for att kunna behålla de befintliga kommunerna448

Ett av fa statliga organ som avstyrkte var Lantbruksstyrelsen. Styrelsen ville 
ha en utökad interkommunal samverkan. Den föreslagna storleken på blocken 
var för stor och detta skulle medföra att större landsbygdsområden skulle fa en 
försämrad kommunal service. Det fanns risk för motsättningar i blocken mellan 
städer/större tätorter och landsbygdsområden.44', Lantmäteristyrelsen var den 
andra centrala statliga myndigheten som intog en negativ inställning. Styrelsen 
ansåg alt det först borde ske en prövning av alternativa lösningar, som ändringar 
av uppgiftsfördelningen mellan olika huvudmän, innan det togs beslut om en re
form. Den föreslagna centralortsprincipen hade fördelar, men den fick inte drivas 
för långt. Det fanns en risk för att de tätorter som inte blev centralorter skulle få 
en negativ utveckling med befolkningsminskning och uttunnad service.450

Samtliga länsstyrelser utom den i Kronobergs län tillstyrkte en reform. Läns
styrelsen i Hallands län hade också en hel del invändningar, men avstyrkte inte. 
Ett antal andra länsstyrelser ville dock att reformprincipema skulle tillämpas mer 
flexibelt. Det gällde bl.a. att det kunde få bildas kranskommunblock runt större 
städer, då det var olämpligt att sådana städer bildade block med landsbygdsom
råden, och att större avsteg från minimifolkmängden borde tillåtas i gelsbygd. 
Den senare ståndpunkten framfördes av länsstyrelser i Norrland.451

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansåg att det fanns vissa problem med den be
fintliga indelningen, men ville inte ställa sig bakom förslaget om en reform. 
Istället borde det bildas kommunalförbund och ingås avtal mellan kommunerna.
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Länsstyrelsen i Stockholms län 1961-05-25, yttrande av Länsstyrelsen i Uppsala län 1961 -05 10, 
yttrande av Länsstyrelsen i Södermanlands län 1961-05-09, Yttrande av Länsstyrelsen i Östergöt
lands län 1961-05-09, yttrande av Länsstyrelsen i Jönköpings län 1961-05-15, yttrande av Länssty
relsen i Kalmar län 1961, yttrande av Länsstyrelsen i Gotlands län 1961-05-10, yttrande av Läns
styrelsen i Blekinge län 1961-05-20, yttrande av Länsstyrelsen i Kristianstads län 1961-05-18, ytt
rande av Länsstyrelsen i Malmöhus län 1961-05-20, yttrande av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bo
hus län 1961-06-01, yttrande av Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1961-05-13, yttrande av Länsstyrel
sen i Skaraborgs län 1961-05-06, yttrande av Länsstyrelsen i Värmlands län 1961-05-10, yttrande 
av Länsstyrelsen i Örebro län 1961-05-16, yttrande av Länsstyrelsen i Västmanlands län 1961, ytt
rande av Länsstyrelsen i Kopparbergs län 1961-05-17, yttrande av Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
1961 (IIIÄ 3 61), yttrande av Länsstyrelsen i Västcrnorrlands län 1961-05-12, yttrande av Länssty
relsen i Jämtlands län 1961-05-26 och yttrande av Länsstyrelsen i Västerbottens län 1961-05-09. 
Proposition 1961:180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuner s 28 
och 61.



I länet fanns det huvudsakligen positiva erfarenheter av sådant samarbete. Läns
styrelsen ansåg att det borde utredas om inte kommunala ansvarsområden som 
skolväsendet eller enbart enhetsskolan högstadium kunde överföras från kom
munerna till landstinget eller staten.452 En reform skulle medföra negativa kon
sekvenser som inte fick underskattas. Ett problem var att många medborgare fick 
längre avstånd till kommunens centrum. En annan komplikation var risken för 
motsättningar mellan centralorten och övriga kommundelar. Vidare medförde re
formen att antalet kommunala uppdrag minskade betydligt. De kvarvarande poli
tikerna fick sin makt beskuren av tjänstemän. Länsstyrelsen hade däremot inga 
invändningar mot lagen om samarbetsnämnder, men om det fanns intressemot
sättningar mellan de kommuner som var representerade i nämnden kunde det 
medföra att resultaten av nämndernas arbete blev klent. Sammanfattningsvis an
såg Länsstyrelsen att alternativa lösningar till en reform borde utredas innan det 
togs något beslut om att förändra kommunindelningen.45'

Länsstyrelsen i Hallands län hade vissa invändningar mot centralortsprincipen 
och framförde uppfattningen att andra faktorer som förekomsten av kulturella el
ler traditionella band av samhörighet borde vägas in. Länsstyrelsen var tveksam 
till att slå samman stora landsbygdsområden till ett block och svårigheterna 
skulle bli ännu större om städer och större landsbygdsområden tillsammans bil
dade block. Centralortsprincipen kunde påskynda landsbygdens avfolkning till 
följd av att landsbygdens tätorter skulle förlora service till centralorten. Länssty
relsen var tveksam om tiden var mogen att använda centralortsprincipen.454

Kommuner och landsting
I detta avsnitt fokuseras på kommunernas yttranden över betänkandet. Även ytt
randena av landstingen behandlas sist i avsnittet, men det sker mer kortfattat.

Enligt sammanställningen i propositionen hade 122 städer, 79 köpingar och 
667 landskommuner, totalt 868 primärkommuner, lämnat yttranden. Av dessa 
hade 406 (47 procent) uttalat att det fanns ett klart behov av att förändra indel
ningen. Vidare hade 237 (27 procent) kommuner framfört åsikten att det inte 
fanns något behov av att göra någon förändring av indelningen. De resterande 
225 (26 procent) kommunerna gjorde antingen inget uttalande eller intog en 
oklar inställning till behovet av en ny kommunal indelning.455

Vid min egen excerpering av källmaterialet har jag delvis valt att kategorisera 
kommunernas yttranden på ett annat sätt. Följande kategorier har använts:

452 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-10-13 Nr 30, Proposition 1961: 
180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuncr, volym 2: Yttrande av 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 1961-05-09.

453 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-10-13 Nr 30, Proposition 1961: 
180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuncr, volym 2: Yttrande av 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 1961-05-09.

454 Proposition 1961 : ISO, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuner s 60.
455 Proposition 1961: ISO, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuner s 
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• Tillstyrker.
• Tillstyrker delvis.
• Avstyrker.
• Tar inte ställning.
• Har inte lämnat något yttrande.

Det är främst kategorin tillstyrker delvis som skiljer sig åt. Med det avses att 
kommunen ansåg att det fanns behov av att det borde göras en reform, men inte 
lika omfattande som föreslogs i betänkandet. Genomgången av källmaterialet vi
sade att något fler kommuner lämnat yttranden än vad som angavs i proposition
en (883). Utfallet av min excerpering redovisas i tabellen nedan.

Tabell 13 Kommunernas ställningstaganden till de indelningssakkunnigas 
betänkande vid remissbehandlingen 1961

Ställningstagande Antal % av alla kommuner % av svarande

Tillstyrker 326 32 37

Tillstyrker delvis 236 23 27

Avstyrker 307 30 35

Tar inte ställning 14 1 1

Har inte lämnat något yttrande 146 14 —

Totalt 1029 100 100

Källa: Riksarkivet, Marieberg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-10-13, Nr 
30, Proposition 1961: 180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga 
primärkommuner, volym 1-6: Kommunernas yttranden över de indelningssak
kunnigas betänkande, SOU 1961:9. Otryckt källmaterial från kommunala arkiv 
enligt vad som framgår av bilaga 1 på sidorna 547-561.

Denna excerpering ger ett resultat som avviker en del från vad som angavs i pro
positionen. Tabellen visar att 55 procent av landets alla kommuner tillstyrkte att 
en reform borde genomföras, men del var endast en tredjedel av kommunerna 
som ansåg att reformen borde genomföras på det sätt som föreslogs i betänkan
det. Om de kommuner räknas bort som inte lämnade något yttrande var det 37 
procent av de kommuner som yttrade sig som tillstyrkte en reform i enlighet med 
utredningsförslaget. Av de svarande kommunerna var det 35 procent som av
styrkte att det vidtogs några förändringar av indelningen i nuläget. De kommuner 
som delvis hade tillstyrkt betänkandet hade i huvudsak någon av följande tre in
vändningar mot de reformprinciper som föreslagits av de indelningssakkunniga: •

• Större städer och landsbygdsområden borde inte ingå i samma kommunblock.
• Centralortsprincipen borde inte tillämpas alls eller inte tillämpas lika strikt.
• Minimifolkmängden i kommunblocken borde sättas lägre än 8000 invånare.



Den första punkten var den mest förekommande av de tre invändningarna och 
den var även åtminstone delvis ett avsteg från centralortsprincipen. Alternativet 
till sammanslagningar mellan större städer och landsbygdsområden var främst att 
bilda sekundärblock av landskommuner och i förekommande fall köpingar som 
låg i nära anslutning till de större städerna. Blockindelningen i de tre storstads
områdena fick delvis karaktär av sådana block. Det råder inget tvivel om att en 
reform som genomförts med beaktande av någon eller alla de tre invändningarna 
ovan blivit mindre långtgående än en reform enligt förslagen i betänkandet.

De kommuner som tillstyrkte instämde till stor del i de motiv som hade an- 
getts i betänkandet. Kommunerna hänvisade bl .a. till att många kommuner hade 
fått vidkännas befolkningsminskningar efter 1952 och att större kommuner hade 
bättre resurser att medverka i utbyggnaden av den offentliga sektorn. Kommu
nerna såg även komplikationer med ett utökat interkommunalt samarbete.

Motståndet mot reformen hade många grunder. En var att det inte hade gått 10 
år sedan storkommunreformen genomförts och att frågan var för tidigt väckt. Vi
dare handlade det om förlängda avstånd till kommunal service och en försämrad 
demokrati till följd av reduceringen av antalet förtroendeuppdrag. De reducerade 
kontakterna mellan väljare och valda skulle leda till att samhörigheten inte blev 
densamma som nu. En effekt av reducering av politikerkåren var att tjänstemän
nen skulle öka i antal och dessa skulle få ett för stort inflytande. Den utbyggda 
förvaltningen skulle bli dyr och kräva skattehöjningar. Sammanläggningarna 
kunde medföra att landsbygdens avfolkning tilltog när den kommunala servicen 
blev sämre. Kommunernas alternativ till att ändra indelningen var ofta en utökad 
interkommunal samverkan. Den behövdes främst för enhetsskolans högstadium. 
Vissa kommuner framförde uppfattningen att ansvaret för högstadiet borde 
övergå till staten eller landstingen. Även synpunkten att staten borde överta an
svaret för hela skolväsendet framkom. 1 nuläget behövdes det i en hel del fall 
samarbete mellan kommuner om polisväsendet, men det ansågs troligt att staten 
inom en relativt snar framtid skulle ta över ansvaret för polisen. En annan metod 
att undvika sammanläggningar var att staten förbättrade skatteutjämningen och 
att kommunerna inte skulle behöva betala något av folkpensionskostnadema. 
Lokaliseringspolitiska åtgärder kunde minska behovet av sammanläggningar.

Dessa argument har i flera fall anknytningar till de teoretiska utgångspunkter
na. De demokratiska invändningarna kan kopplas till kommunstorlek och demo
krati kontra effektivitet. Frågan om samhörighet mellan invånarna kan i viss mån 
härledas till begreppen lokal identitet och lokal identifikation. Att flytta uppgifter 
från kommunerna till staten och landstingen har anknytning till diskussionen om 
relationen mellan stat och kommun. Att flytta uppgifter från kommunerna skulle 
medföra en centralisering till staten på kommunernas bekostnad.

Kommunernas ställningstaganden skiljde sig en hel del mellan de olika länen i 
landet. Den länsvisa fördelningen av yttrandena redovisas i tabellen nedan.



Tabell 14 Länsvis fördelning över kommunernas ställningstaganden till de 
indelningssakkunnigas betänkande vid remissbehandlingen 1961

Län Ställningstagande Totalt

Tillstyrker Tillstyrker

delvis

Avstyrker l ar inte

ställning

Inget

yttrande

Stockholms stad 0 0 0 0 1 1
Stockholms län 27 10 15 0 1 53
Uppsala 11 10 3 0 1 25
Södermanland 2 3 4 0 30 39
Östergötland 18 19 8 0 1 46
Jönköping 16 8 30 0 0 54
Kronoberg 3 4 8 0 28 43
Kalmar 18 9 22 0 1 50
Gotland 1 3 10 0 0 14
Blekinge 16 5 4 0 0 25
Kristianstad 15 12 29 0 2 58
Malmöhus 30 15 24 1 1 71
Halland 14 11 14 0 0 39
Göteborg/Bohus 16 13 10 0 5 44
Älvsborg 18 14 16 6 12 66
Skaraborg 13 19 23 1 0 56
Värmland 19 9 13 0 1 1 52
Örebro 18 9 6 0 0 33
Västmanland 11 7 9 1 0 28
Kopparberg 21 13 15 0 0 49
Gävleborg 5 5 3 0 28 41
Västernorrland 11 15 13 3 2 44
Jämtland 6 8 21 0 0 35
Västerbotten 9 13 6 2 3 33
Norrbotten 8 2 1 0 19 30
Totalt 326 236 307 14 146 1029

Källa: Se tabell 13 ovan.

De fyra län där enbart ett begränsat antal kommuner fick betänkandet på remiss 
var sålunda Södermanlands, Kronobergs, Gävleborgs och Norrbottens län. Högst 
andel kommuner som i sin helhet tillstyrkte förslagen i betänkandet fanns i 
Stockholms, Blekinge, Örebro och Norrbottens län, där en majoritet av de kom
muner som lämnade yttranden tillstyrkte en reform enligt förslaget från de indel- 
ningssakkunniga. Dessa fyra län uppvisade inget geografiskt mönster utan åter
fanns på skilda platser i landet. Det största motståndet mot att det skulle göras en 
förändring av kommunindelningen fanns i Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, 
Kristianstads och Jämtlands län. Här fanns det sålunda ett tydligt geografiskt 
mönster, då fyra av de fem länen (undantaget var Jämtland), fanns i landets syd-



östra del och därmed tillhörande Götaland. En bidragande orsak till det starka 
motståndet mot reformen i sydöstra Sverige hade troligen att göra med majori
tetsförhållandena i kommunernas fullmäktigeförsamlingar, där de borgerliga par
tierna dominerade. Detta utvecklas nedan. När länen förs samman till de tre 
landsdelarna blir utfallet enligt vad som framgår av tabellen nedan.

Tabell 15 Fördelning utifrån landsdel av kommunernas ställningstaganden 
till de indelningssakkunnigas betänkande vid remissbehandlingen 1961

Landsdel Ställningstagande Totalt

Tillstyrker Tillstyrker

delvis

Avstyrker l ar inte

ställning

Inget

yttrande

Götaland 178 132 198 8 50 566

Svealand 109 61 65 1 44 280

Norrland 39 43 44 5 52 183

totalt 326 236 307 14 146 1029

Källa: Se tabell 13 ovan.

Den högsta andelen helt tillstyrkande kommuner fanns i Svealand, medan den 
högsta andelen kommuner som avstyrkte fanns i Götaland. Det relativt stora 
motståndet i Götaland kan kopplas till att fyra av de fem länen med högst andel 
avstyrkande kommuner fanns i Götaland. Norrland hade högst andel kommuner 
som delvis tillstyrkte betänkandet. Det kan främst förklaras av de geografiska 
förhållandena med långa avstånd mellan kommunerna. Förhållandevis många 
Norrlandskommuner ville tillåta att blocken fick ha under 8000 invånare. Detta i 
syfte att undvika alltför långa geografiska avstånd till centralorten i blocket.

Pä grundval av majoritetslaget i kommunernas fullmäktige fördelades deras 
ställningstaganden enligt vad som anges i nedanstående tabell.

Tabell 16 Fördelning utifrån majoritetslåget i fullmäktige av kommunernas 
ställningstaganden till de indelningssakkunnigas betänkande vid remissbe
handlingen 1961

Majoritetsläge 

i fullmäktige

Ställningstagande Totalt

Tillstyrker Tillstyrker

delvis

Avstyrker Tar inte

ställning

Inget

yttrande

Socialistisk 149 94 71 7 71 392

Borgerlig 147 128 220 6 65 566

Annan 30 14 16 1 10 71

Totalt 326 236 307 14 146 1029

Källa: Se tabell 13 ovan.

Det visar sig alltså att det fanns en tydlig parti-/blockpolitisk dimension i frågan. 
Av kommunerna som hade socialistisk majoritet var andelen tillstyrkande 38



procent, medan motsvarande siffra för kommuner med borgerlig majoritet var 26 
procent. Bland kommuner med annan majoritet var det 42 procent som tillstyrkte 
betänkandet, men denna grupp var sett till det totala antalet kommuner liten. 
Kommuner med borgerlig majoritet var klart mest benägna att avstyrka förslaget 
om en indelningsreform, då 39 procent av dessa kommuner sade nej. Bland 
kommunerna som hade en socialistisk majoritet var det 18 procent som av
styrkte. 1 kommuner med annan majoritet var det 23 procent som avstyrkte för
slaget. Med tanke på vad som senare inträffade vid riksdagsbehandlingen av frå
gan, där Centerpartiet och Högerpartiet motsatte sig beslutet om reformen, ter sig 
inte resultatet som förvånande. Det fanns emellertid en faktor som även påver
kade resultatet i en viss riktning. Det var nämligen främst kommuner med låg 
folkmängd som avstyrkte betänkandet och dessa hade till övervägande del bor
gerlig fullmäktigemajoritet. Till detta återkommer jag nedan.

Vid tidpunkten för remissbehandlingen var landet ännu indelat i tre typer av 
kommuner: städer, köpingar och landskommuner. I tabellen nedan redovisas hur 
kommunernas ställningstaganden varierade på grundval av typ av kommun.

Tabell 17 Fördelning utifrån typ av primärkommun av kommunernas ställ
ningstaganden till de indelningssakkunnigas betänkande vid remissbehand
lingen 1961

Typ av primär-

kommun

Ställningstagande Totalt

Tillstyrker Tillstyrker

delvis

Avstyrker Tar inte

ställning

Inget

yttrande

Stad 78 29 13 2 1 1 133
Köpingskommun 53 21 7 3 12 96
Landskommun 195 186 287 9 123 800

totalt 326 236 307 14 146 1029

Källa: Se tabell 13 ovan samt Årsbok för Sveriges kommuner 1 961.

Sammanställningen visar att städerna i störst utsträckning tillstyrkte betänkandet. 
Andelen städer som tillstyrkte uppgick till 59 procent (64 procent av de som 
lämnade yttranden), medan 10 procent ( 11 procent av de som lämnade yttranden) 
valde att avstyrka att del skulle genomföras en indelningsreform. För köpings- 
kommunerna uppgick andelen tillstyrkande till 55 procent (63 procent av de som 
yttrade sig) och andelen som avstyrkte utgjorde enbart 7 procent (8 procent). Det 
största motståndet mot reformen fanns sålunda bland landskommunerna, där 36 
procent (42 procent av de landskommuner som lämnade yttranden) av kommu
nerna avstyrkte betänkandet. Det var bara 25 procent (29 procent av de som ytt
rade sig) av landskommunerna som helt tillstyrkte en reform på grundval av de 
indelningssakkunnigas betänkande. Om kategorierna tillstyrker och tillstyrker 
delvis förs samman, där kommunerna sålunda var anhängare av att någon form 
av sammanläggningsreform genomfördes, var det 80 procent av städerna som 
kunde räknas till denna grupp. Motsvarande siffra för köpingskommuner och 
landskommuner var 77 respektive 48 procent. Det råder med andra ord ingen



som helst tvekan om att typen av primärkommun spelade en roll för hur kommu
nerna ställde sig till betänkandet. En faktor som emellertid hade stor betydelse 
för vilken typ av primärkommun som en kommun tillhörde var folkmängden. 
Städerna hade högst genomsnittlig folkmängd, köpingarna intog en mellanställ
ning, medan landskommunerna hade lägst medelfolkmängd.

Kommunernas ställningstaganden till betänkandet på grundval av kommunens 
folkmängd redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 18 Fördelning utifrån folkmängd av kommunernas ställningstag
anden till de indelningssakkunnigas betänkande vid remissbehandlingen 
1961

Folkmängd

1961-01-01

Ställningstagande Totalt

Tillstyrker Tillstyrker

delvis

Avstyrker Tar inte

ställning

Inget

yttrande

0-1999 29 15 43 1 24 112

2000-3999 113 102 184 5 77 481

4000 5999 67 60 62 5 19 213

6000-7999 32 20 10 0 7 69

8000-9999 25 12 1 1 5 44

10000 14999 17 15 3 1 7 43

15000 19999 10 5 2 0 3 20

20000 29999 15 4 1 1 2 23

30000 49999 8 1 1 0 0 10

50000-99999 9 1 0 0 1 11

100000- 1 1 0 0 1 3

Totalt 326 236 307 14 146 1029

Källa: Se tabell 13 ovan samt Årsbok för Sveriges kommuner 1961.

På ett övergripande plan fanns det ett tydligt samband mellan invånarantalet i en 
kommun och ställningstagandet till betänkandet. Kommuner med en lägre folk
mängd avstyrkte i betydligt större utsträckning utredningens förslag än vad som 
var fallet för kommuner som hade högre folkmängd. Bland kommuner med färre 
än 2000 invånare var det 38 procent som avstyrkte betänkandet, medan det var 
26 procent som tillstyrkte. Även kommuner som hade mellan 2000 och 4000 in
vånare hade en relativt hög andel som avstyrkte betänkandet, även här 38 pro
cent. Andelen tillstyrkande kommuner uppgick till 23 procent. Om det sker en 
sammanföring av kommuner med färre än 4000 invånare visar det sig att av 
dessa var det 44 procent som antingen tillstyrkte eller delvis tillstyrkte betänkan
det. Andelen kommuner som avstyrkte var alltså 38 procent. För kommuner som 
hade mellan 4000 och 8000 invånare uppgick andelen avstyrkande till 26 pro
cent, medan 63 procent tillstyrkte helt eller delvis. När det gällde kommuner som 
hade över 8000 invånare var det bara 5 procent som lämnade ett avstyrkande ytt
rande, medan 81 procent antingen tillstyrkte helt eller delvis.



I regeringens proposition fanns det en sammanställning av kommunernas ytt
randen över betänkandet där ställningstagandet relaterades till folkmängden. 
Detta redovisas i tabellen nedan.

Tabell 19 Kommunernas ställningstaganden till behovet av en ny kommunal 
indelning 1961 relaterat till kommunernas folkmängd, enligt vad som anges 
i propositionen

Folkmängd Ställningstagande till behovet av ny kommunindelning Totalt

Behov finns Behov finns inte Tveksamhet, oklart

yttrande eller tar 

inte ställning

0-2000 23 31 25 79

2001 4000 151 155 94 400

4001 6000 101 36 53 190

6001 8000 48 4 12 64

8001 10000 25 2 1 1 38

10001 58 9 30 97

Totalt 406 237 225 868

Källa: Proposition 1961: 180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga 
primärkommuner s 23.

Tendensen var alltså densamma som i min excerpering och kategorisering, även 
om siffrorna inte alls är desamma. Det var sålunda framförallt kommuner med en 
lägre folkmängd som inte fann att det fanns något behov av att förändra landets 
kommunala indelning. Kommuner med högre invånarantal var däremot i det 
stora flertalet fall av uppfattningen att ett sådant behov förelåg. Det som utgör 
den största skillnaden mellan min sammanställning och siffrorna i tabellen ovan 
är emellertid att enligt propositionen var det hela 225 kommuner som inte gjorde 
något tydligt ställningstagande till behovet av en ny kommunal indelning. Efter 
att ha gått igenom samtliga kommuners yttranden ter sig departementets översikt 
klart tveksam. Det förefaller snarast troligt att en del kommuner som egentligen 
avstyrkte betänkandet har hänförts till denna kategori. Merparten av gruppen hör 
dock rimligen hemma i den kategori som jag benämnt tillstyrker delvis. Utan alt 
vara alltför konspiratorisk kan det konstateras att redovisningen i propositionen 
såg bättre ut för de krafter som förespråkade en reform i enlighet med betänkan
det från utredningen än vad min egen excerpering anger.

En sammanfattning av kommunernas yttranden på grundval av de kategorier 
som jag själv använt visar att en majoritet av landets kommuner stod bakom att 
det borde göras en landsomfattande kommunal indelningsreform. Det var dock 
bara en minoritet av kommunerna som ansåg att reformen borde genomföras i 
enlighet med vad som angavs i betänkandet. De kommuner som ville ha andra 
principer för reformen lyfte framförallt fram tre ändringsförslag, nämligen inga 
blockbildningar mellan större städer och landsbygdsområden, lägre lägsta folk
mängd i blocken samt mindre vikt vid centralortsprincipen. Motståndet mot en



indelningsreform var starkast i landskommuner med lägre folkmängd som låg i 
ett län i Götaland och där fullmäktige hade en borgerlig majoritet. I kommuner 
med högre folkmängd, inte minst städerna, var motståndet mot att förändra 
kommunindelningen ringa. Detta torde främst hänga samman med att dessa 
kommuner/städer var tämligen givna som centralorter i de blivande blocken.

Kommunernas yttranden var inte alltid antagna av kommunens fullmäktige i 
full konsensus. Voteringar förekom i en del fall. Detta redovisas i tabellen nedan.

Tabell 20 Förekomsten av voteringar vid kommunernas beslut om yttran
den över de indelningssakkunnigas betänkande 1961, kopplat till segrande 
respektive förlorande ståndpunkt

Majoritetens

ståndpunkt

Minoritetens ståndpunkt Totalt

Tillstyrker Tillstyrker
delvis

Avstyrker Tar inte 
ställning

Bl/År/
Oklart

Tillstyrker 2 4 6 0 1 13

Tillstyrker delvis 5 1 4 0 1 11

Avstyrker 8 3 8 0 3 22

Tar inte ställning 1 0 0 0 1 2

totalt 16 8 18 0 6 48

Bl: Bordläggning. År: Återremiss. Oklart: Syftar här på att innehållet i förslaget 
inte finns tydligt redovisat i källmaterialet.

Källa: Se tabell ! 3 ovan.

Det förekom alltså voteringar i totalt 48 kommuner. Därutöver lämnades del re
servationer i 21 kommuner. Detta skall relateras till att det var 883 kommuner 
som lämnade yttranden över utredningen, vilket innebär att votering förekom i 
fem procent (åtta procent inklusive reservationerna) av kommunerna som yttrade 
sig i frågan. Med tanke på att det var fråga om en för kommunerna stor och bety
delsefull fråga som ifrågasatte kommunernas existens ter sig andelen voteringar 
som låg. Två troliga förklaringar till detta är dels att parlirepresentanlerna i den 
statliga utredningen hade varit eniga i frågan, dels att konfliktnivån i landets 
fullmäktigeförsamlingar vid denna tidpunkt ännu var relativt låg. Den allra lägsta 
konfliktnivån fanns i landskommunerna.456 Det kan inte heller uteslutas att upp
läggningen av reformen med total frivillighet för alla framtida sammanläggning
ar inom ramen för reformen dämpade motsättningarna i kommunerna.

Den vanligaste grunden för att en votering genomfördes var någon form av 
invändning mot att avstyrka förslagen i betänkandet på just det sätt som det vin
nande förslaget i voteringen angav. Detta skedde i 22 fall, vilket var nästan hälf
ten (46 procent) av alla voteringar. 1 denna siffra ingår åtta fall där två förslag 
som båda innebar avstyrkande av betänkandet ställdes mot varandra. I dessa fall

456 Strömberg 1965 s 524-547 och Wångmar 2006 s 195-224.



var sålunda de principiella skillnaderna mellan de två förslagen av mindre karak
tär. Den tydligaste konflikten, den mellan att tillstyrka respektive avstyrka, före
kom i 14 fall, vilket utgjorde 29 procent av voteringarna. Voteringar mellan att 
avstyrka respektive delvis tillstyrka förekom i sju kommuner.

Förekomsten av voteringar kopplade till majoriteten anges i tabellen nedan.

Tabell 21 Voteringar vid kommunernas beslut om yttranden över de indel- 
ningssakkunnigas betänkande 1961, redovisade utifrån majoritetslaget i 
fullmäktige

Majoritetens

ståndpunkt

Majoritetsläge i fullmäktige Totalt

S B Λ

Tillstyrker 5 7 1 13

Tillstyrker delvis 5 6 0 11

Avstyrker 3 19 0 22

Tar inte ställning 0 2 0 2

Totalt 13 34 1 48

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Se tabell 13 ovan samt Kommunala valen 1958, Del II.

Det går att identifiera en parti- och blockpolitisk dimension, vilket tydliggörs av 
att i 19 av 34 (56 procent) kommuner med borgerlig majoritet i fullmäktige gick 
majoriteten (den segrande ståndpunkten) på linjen att avstyrka förslagen i utred
ningen. Motsvarande siffra i kommuner med socialistisk majoritet var 23 pro
cent. Bland kommuner med borgerlig majoritet var det 7 av 34 kommuner (21 
procent) där den vinnande ståndpunkten i voteringen utgjordes av ett tillstyr
kande. Motsvarande siffra för kommuner med socialistisk majoritet var 38 pro
cent (5 av 13 kommuner). Skillnaderna mellan kommuner med borgerlig respek
tive socialistisk fullmäktigemajoritet var även tydlig när den vinnande sidan i vo
teringen intog ståndpunkten att delvis tillstyrka förslagen i betänkandet. 1 kom
muner med borgerlig majoritet var denna siffra 18 procent (6 av 34), medan den i 
kommuner med socialistisk majoritet uppgick till 38 procent (5 av 13). Då bara 
en av kommunerna med votering hade så kallad annan majoritet i fullmäktige går 
det inte att dra några egentliga slutsatser om utfallet av voteringarna.

Voteringarnas konfliktdimensioner på grundval av länstilIhörigheten redovi
sas i tabellen nedan.



Tabell 22 Konfliktdimensioner vid voteringar om kommunernas yttranden 
över de indelningssakkunnigas betänkande 1961revisade utifrån län

Län Konfliktdimension Totalt

Parti Geografisk Annan Bilaga saknas

Stockholms stad 0 0 0 0 0

Stockholms län 0 0 1 0 1

Uppsala 0 0 0 0 0

Södermanland 0 0 0 0 0

Östergötland 2 0 0 0 2

Jönköping 5 0 1 2 8

Kronoberg 0 0 0 0 0

Kalmar 2 0 0 1 3

Gotland 1 0 0 1 2

Blekinge 0 0 1 0 1

Kristianstad 1 0 1 1 3

Malmöhus 2 0 3 0 5

Halland 2 0 0 0 2

Göteborg/Bohus 1 0 0 0 1

Älvsborg 1 0 1 0 2

Skaraborg 4 0 1 4 9

Värmland 0 0 1 0 1

Örebro 0 0 0 0 0

Västmanland 1 0 0 0 1

Kopparberg 1 0 2 2 5
Gävleborg 0 0 0 0 0

Västernorrland 0 0 0 0 0

Jämtland 0 0 0 0 0

Västerbotten 0 1 0 1 2

Norrbotten 0 0 0 0 0

Totalt 23 1 12 12 48

Källa: Se tabell 13 ovan samt otryckt källmaterial från statliga arkiv och tidning
ar enligt vad som framgår av bilaga 1 på sidorna 547-561.

Flest voteringar förekom sålunda i Skaraborgs (9) och Jönköpings (8) län. Det 
sistnämnda var ett av de län i landet där kommunerna i störst utsträckning läm
nade avstyrkande yttranden. I nio län förekom det däremot inte någon votering 
alls. I trefjärdedelar av fallen har det funnits uppgifter om hur varje enskild le
damot har röstat. 1 dessa siffror ingår de fall där voteringsbilaga saknas, men där 
antalet namngivna reservanter i huvudsak motsvarar antalet nejröster i votering
en. 1 voteringarna med kända fakta om röstfördelningen fanns det en partipolitisk 
konfliktdimension i 66 procent av fallen. Partiernas ställningstaganden i dessa 
voteringar berörs mer utförligt nedan. Rubriken annan konfliktdimension, som 
utgjorde 31 procent av voteringarna med kompletta uppgifter, hade två huvud-



sakliga inriktningar, dels att flera eller rent av alla partier var tydligt splittrade på 
olika ståndpunkter vid voteringen, dels att ett parti var splittrat i synen på betän
kandet. Exempelvis kunde ett mindre antal socialdemokratiska ledamöter rösta 
för att tillstyrka, medan deras partikamrater tillsammans med en samlad borger
lighet röstade för att avstyrka förslagen i betänkandet. Ett annat exempel var när 
ett mindre antal borgerliga ledamöter röstade för att avstyrka reformen, medan 
övriga borgerliga ledamöter ihop med det socialdemokratiska partiet röstade för 
att tillstyrka eller delvis tillstyrka riktlinjerna för reformen.

Partiernas ställningstaganden i de voteringar som hade en parti-/blockpolitisk 
konfliktdimension redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 23 Partipolitiska ställningstaganden vid voteringar gällande kommu
nernas yttranden över de indelningssakkunnigas betänkande 1961

Parti Tillstyrker Tillstyrker

delvis

Avstyrker Tar inte

ställning

Bordläggning/Åter-

remiss/Oklart

totalt

S 12 2 7 0 0 21

K 2 0 1 0 0 3

c 0 5 16 0 0 21

Fp 3 3 12 0 0 18

H 2 3 15 0 0 20

Övriga 1 0 5 0 0 6

Totalt 20 13 56 0 0 89

Källa: Se tabell 22 ovan.

Sammanställningen visar att Socialdemokraterna intog en klart mer positiv in
ställning till betänkandet än vad de borgerliga partierna gjorde vid de voteringar 
där det går att identifiera tydliga partipolitiska konflikter. Partiets fullmäktigele
damöter tillstyrkte eller tillstyrkte delvis betänkandet i 67 procent av voteringar
na. Det var dock inte någon total uppslutning bakom reformförslaget, då partiets 
kommunalpolitiker i 33 procent av voteringarna röstade för avslag. Kommunist
partiets ståndpunkt har bara identifierats vid ett fåtal voteringar. Bland de borger
liga partierna intog Centerpartiet, tätt följt av Högerpartiet, den mest negativa in
ställningen till reformen vid de studerade voteringarna. Andelen avstyrkande 
partiståndpunkter var för Centerpartiet 76 procent, medan motsvarande värde för 
Högern var 75 procent. Folkpartiet var något mindre negativt (67 procent avstyr
kande), men skillnaderna mot Centern och Högern var ändå inte så stora. Parti
ernas positioneringar vid voteringarna skulle visa sig ha koppling till partiernas 
ställningstaganden vid frågans riksdagsbehandling, vilken behandlas nedan.

I de fall som landstingen tog ställning i sakfrågan var det i allmänhet för en 
indelningsreform. Bland de landsting som var anhängare av en ny kommunal in
delning fanns Stockholm, Södermanland, Kristianstad, Göteborgs och Bohus län, 
Skaraborg, Värmland, Örebro och Norrbotten. Landstinget i Uppsala var visser
ligen för att reformera den kommunala indelningen, men var tveksam till att 
större städer skulle bilda block tillsammans med landsbygdsområden. Lands-



tinget i Kronobergs län ansåg att det bara fanns ett visst behov av sammanlägg
ningar av kommuner och att staten borde gå försiktigt fram vid en reformering av 
kommunindelningen. En översyn av uppgiftsfördelningen inom den offentliga 
sektorn borde ske innan några kommuner tvingades till sammanläggning. Lands
tinget i Älvsborgs län ansåg att det fanns behov av att förändra kommunindel
ningen, men att blocken borde göras relativt små. Landstinget i Gotlands län var 
inne på samma tankegångar. Direkt avstyrkande yttranden lämnades av Kalmar 
läns norra landsting och Jämtlands läns landsting. Det sistnämnda landstinget var 
kritiskt på liera punkter. Det gällde att utredningsarbetet hade bedrivits för 
snabbt och att det även saknades en djupare utredning om en förändring av upp
giftsfördelningen inom den offentliga sektom. En sådan utredning borde därför 
genomföras innan det fattades något beslut om att förändra kommunindelningen. 
Vidare var landstinget kritiskt mot att blocken måste ha 8000 invånare. Detta 
skulle leda till att det bildades orimligt stora block till ytan i länet, varvid med
borgarna i kommunernas periferi skulle få betydande svårigheter att hålla per
sonliga kontakter med den kommunala förvaltningen.457

Organisationer
De två intresseorganisationer som torde ha haft störst tyngd som remissinstanser 
var dels Svenska landskommunernas förbund, dels Svenska stadsförbundet. Den 
förstnämnda organisationens styrelse (majoriteten av styrelsen) intog en synner
ligen positiv inställning till i stort sett alla förslag i betänkandet. Viktiga skäl till 
att göra sammanläggningar var att en alltför stor interkommunal samverkan och 
ett överförande av nuvarande kommunala uppgifter till landstingen och/eller sta
ten var negativt för kommunerna. De negativa effekter som kunde uppstå till 
följd av en indelningsreform, framförallt en reducering av antalet kommunala 
förtroendeuppdrag och en ökning av de geografiska avstånden till delar av den 
kommunala servicen, bedömdes som överkomliga. Minskningen av antalet upp
drag kunde delvis kompenseras genom en minskad uppdragskoncentration.455 
Det lämnades två särskilda yttranden mot majoritetens förslag. Dessa yttranden 
var i praktiken reservationer. Det första var skriven av Olof Strand (1900-1993) 
och Anund Hedberg (1915 1990) (s). De var positiva till samarbetsnämnder, 
men ansåg att det bara borde vara fråga om interkommunal samverkan som inte

457 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-10-13 Nr 30, Proposition 1961: 
180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuncr, volym 1-6: Yttranden 
från landstingens förvaltningsutskott enligt följande: Stockholm 1961-04-20, Uppsala 1961-04-17, 
Södermanland 1961-04-17, Östergötland 1961-04-17, Jönköping 1961-04-17, Kronoberg 1961-04- 
17, Kalmar läns norra 1961-04-27, Kalmar läns södra 1961-04-28, Gotland 1961-04-22, Blekinge 
1961-05-31, Kristianstad 1961-04-24, Göteborgs och Bohus 1961-04-10, Älvsborg 1961-04-18, 
Skaraborg 1961-02-27, § 130 (protokoll), Värmland 1961-04-15, Örebro 1961, Västmanland 1961- 
04-17, Kopparberg 1961, Gävleborg 1961-04-29 (protokoll), Västernorrland 1961-04-24, Jämtland 
1961-05-02, Västerbotten 1961-04-11 och Norrbotten 1961-04-14.

4SK Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-10-13 Nr 30, Proposition 1961: 
180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuncr, volym 6: Yttrande av 
Svenska landskommunernas förbund 1961-05-16.



direkt syftade till en ny kommunal indelning. En sådan borde aktualiseras först 
efter att del interkommunala samarbetet hade prövats under en viss tid.4"'

Det andra särskilda yttrandet hade Olof Pålsson (1893-1975) (c) som under
tecknare. Han var kritisk mot att utredningen inte hade utrett frågan om föränd
rad uppgiftsfördelning mellan stat, landsting och kommun närmare. Han uppe
höll sig särskilt vid frågan om att staten skulle ta ett större ansvar för skolväsen
det. Enbart förändrade huvudmannaskap kunde inte göra en indelningsreform 
obehövlig. Andra kritiska synpunkter gällde ett flertal detalj synpunkter på för
slaget till lag om samarbetsnämnder. Hans yttrande utmynnade i två förslag, dels 
att betänkandet inte skulle leda till någon lagstiftning, dels att staten måste till
sätta en utredning för översyn av huvudmannaskapet för skolväsendet.455 * * * * 460 En or
sak till att förbundsstyrelsen intog en positiv inställning var sannolikt att flera av 
styrelsens ledamöter själva hade ingått bland de indelningssakkunniga. Detta 
vägde tyngre än att en del landskommuner inte var positiva till förslagen i betän
kandet, som skulle leda till att kommunerna sinom tid skulle upphöra som egna 
kommunala enheter och bara bli delar av betydligt större kommuner.

Svenska stadsförbundets styrelse var också positiva till förslagen i betänkan
det. De fann alltså att det fanns behov av att genomföra en andra kommunal 
sammanläggningsreform, då 1952 års storkommunreform visat sig vara otillräck
lig för att skapa kommuner med tillräcklig ekonomisk bärkraft. Liksom Svenska 
landskommunernas förbund ansåg stadsförbundet att de negativa effekterna av 
en indelningsreform inte var så allvarliga. De föreslagna reformprincipema god
togs också av stadsförbundet. Däremot hade förbundet vissa krav på ändringar i 
förslaget till lag om samarbetsnämnder. Vidare ville inte stadsförbundet ställa sig 
bakom ett principbeslut om att införa en enhetlig kommunbeteckning, utan denna 
fråga borde utredas helt förutsättningslöst.461

Svenska landstingsförbundets viktigaste ståndpunkt var ett bestämt motstånd 
mot att föra över befintliga kommunala ansvarsområden såsom skolväsendet och 
åldringsvården till landstingen. Landstingen stod inför övertagande av den stat
liga sjukvården (mentalsjukhus och provinsialläkare) och borde koncentrera sig 
på dessa sjukvårdsuppgifter vid sidan av den somatiska sjukhusvården, som hit
tills varit landstingets huvudsakliga verksamhet. Om kommunerna gjordes större 
skulle behovet av att föra över kommunala ansvarsområden till landstingen bli 
mindre. Däremot såg förbundet vissa möjligheter att föra över kommunala upp
gifter på staten. Om så skedde kunde den föreslagna kommunstorleken på 8000

455 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-10-13 Nr 30, Proposition 1961:
180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuncr, volym 6: Yttrande av
Svenska landskommunernas förbund 1961-05-16, bilaga I, Särskilt yttrande av Olof Strand och
Anund Hedberg.

460 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-10-13 Nr 30, Proposition 1961: 
180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuner, volym 6: Yttrande av
Svenska landskommunernas förbund 1961-05-16, bilaga 2, Särskilt yttrande av Olof Pålsson.

461 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-10-13 Nr 30, Proposition 1961: 
180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuncr, volym 6: Yttrande av 
Svenska stadsförbundet 1961 (inte daterat).



invånare eventuellt omprövas.462 Yttrandet får betraktas som ett tillstyrkande av 
en indelningsreform, men med en öppning för att göra den mindre långtgående.

Summering av remissbehandlingen
En sammanfattning av remissbehandlingen visar att de statliga organen med 
mycket få undantag intog en tydligt positiv inställning till att det skulle göras en 
omfattande förändring av landets kommunala indelning. Tre statliga organ intog 
en negativ inställning till betänkandet, medan ett antal andra organ ville att re
formen skulle göras något mindre långtgående, främst där detta motiverades av 
geografiska skäl i form av långa avstånd. De statliga myndigheterna motiverade 
ofta sin positiva inställning med att den kommunala verksamhet som de hade 
tillsynsansvar över skulle ha fördelar av en övergång till större kommuner. Ett 
annat skäl, som mer sällan lyftes fram, var att de statliga myndigheternas arbete 
skulle förenklas när de inte längre måste ha kontakter med så många kommuner. 
Med en illvillig tolkning skulle det kunna ses som ett egenintresse hos myndig
heterna alt förenkla den tillsyn eller de kontakter som de hade med kommunerna.

En majoritet av kommunerna ville ha en reform, men långt ifrån alla dessa 
kommuner ville ha en fullt lika omfattande reform som skisserades i betänkan
det. De kommuner som motsatte sig att det gjordes en förändring av indelningen 
var framförallt kommuner som hade en relativt låg folkmängd och därför skulle 
förklara sin självständighet till följd av reformen. Två andra utmärkande drag för 
de kommuner som avstyrkte förslaget till reformering av kommunindelningen 
var att de i relativt stor utsträckning fanns i södra Sverige och att de hade borger
lig majoritet i fullmäktige. De landsting som tog ställning i frågan var i flertalet 
fall anhängare av förslagen i betänkandet och intog en klart negativ inställning 
till att överta uppgifter som i nuläget utfördes av kommunerna. Några landsting 
var kritiska mot att utredningen inte hade gjort någon översyn av uppgiftsfördel
ningen inom den offentliga sektorn, främst mellan stat och kommun.

Det var bara ett begränsat antal intresseorganisationer som lämnade yttranden 
och dessa var till största delen klart positiva till förslagen i betänkandet. Det var 
av särskilt intresse att både Svenska landskommunernas förbund och Svenska 
stadsförbundet var starka anhängare av en andra kommunal indelningsreform.

Regeringens proposition 1961
Den 13 oktober 1961 avlämnade den socialdemokratiska regeringen en proposit
ion till riksdagen, som benämndes angående översyn av rikets indelning i bor
gerliga primärkommuner. Den var undertecknad av inrikesminister Rune Jo
hansson (1915-1982).463 Lagförslaget var mycket kortfattat och innebar bara att

462 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1961-10-13 Nr 30, Proposition 1961: 
180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primårkommuner, volym 6: Yttrande av 
Svenska landstingsförbundet 1961-04-11.

463 Proposition 1961:180s I.



Lagen om (1919:293) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning utöka
des med en paragraf, benämnd § 2 a, som föreslogs få följande utformning:

För varje län skall finnas en av Konungen fastställd plan, som utvisar den 
med hänsyn till befolkningsförhållandena och den ekonomiska utveck
lingen ävensom de kommunala förvaltningsuppgifternas omfattning och 
beskaffenhet samt förhållandena i övrigt lämpligaste indelningen av länet 
i kommuner.

Förslag till sådan plan eller ändring därav upprättas av länsstyrelsen ef
ter samråd med företrädare för kommunerna och de av kommunindel
ningsfrågor särskilt berörda myndigheterna i länet. Länsstyrelsen skall be
reda kommunerna och landstingets förvaltningsutskott tillfälle att inom 
tre månader inkomma med yttrande över förslaget och efter utgången av 
denna frist översända förslaget jämte övriga handlingar i ärendet till Ko-

464nungen.

Om inte Konungen (regeringen) bestämde något annat skulle länsstyrelserna 
överlämna sina förslag till plan för indelning i kommuner (kommunblock) till re
geringen senast den 31 december 1962.467

Utöver att lagförslaget skulle godkännas av riksdagen begärde regeringen 
också att riksdagen skulle ställa sig bakom de principer för upprättandet av 
kommunblocksindelningen som angavs i propositionen.4“’

Innehållsmässigt bestod propositionen främst av tre beståndsdelar: ingående 
redogörelser för innehållet i de indelningssakkunnigas betänkande, redovisning 
av remissinstansernas yttranden samt departementschefens (inrikesministerns) 
motiveringar till det lagda förslaget.467 Det två första momenten har redan be
handlats tämligen detaljerat ovan. Det finns därför inte någon anledning att upp
repa det en gång till, utan i föreliggande avsnitt behandlas enbart de motiv som 
inrikesministern angav som skäl till att förändra kommunindelningen och på vil
ket sätt som detta borde genomföras. Det kan emellertid redan inledningsvis 
framhållas att inrikesministerns motiveringar till betydande del handlade om att 
instämma i det som föreslagits i de indelningssakkunnigas betänkande.

Kommunernas förutsättningar att leva upp till de åtaganden som ställdes på 
dem varierade dock i betydande omfattning, varför försiktighet måste iakttas gäl
lande generella slutsatser om kommunernas framtid. Remissbehandlingen hade 
visat att ett stort antal kommuner med lägre folkmängd redan nu hade problem 
med att klara av viktiga kommunala ansvarsområden. Kommunerna skulle i 
framtiden ha kapacitet att bedriva samhällsplanering i en vid bemärkelse. Ett vik
tigt skäl till alt slå samman kommuner var att det annars skulle riskera att bli allt
för stora standardskillnader i fråga om kommunal service mellan kommuner.468

4M Proposition 1961:180s 3.
465 Proposition 1961:180 s 3.
4“ Proposition 1961:180 s 98.
467 Proposition 1961:180.
468 Proposition 1961:180 s 40ff.



Inrikesministern övergick därefter till att diskutera ett utökat interkommunalt 
samarbete som ett alternativ till en indelningsreform. Detta avfärdades dock med 
hänvisning till kommunernas självbestämmanderätt. Ministern tog sedan ställ
ning för att kommunerna även i framtiden skulle ansvara för skolväsendet.469

En del kommuner hade i remissvaren pekat på att aktiva lokaliseringspolitiska 
insatser skulle kunna vara ett medel för att undvika kommunsammanläggningar. 
Detta avvisades helt av ministern, som även pekade på att Landskommunernas 
förbund i sitt yttrande hade underkänt detta som helt otillräckligt för att komma 
till rätta med de problem som fanns. Enligt regeringen var det bara realistiskt att 
göra satsningar för ökat företagande på landsbygden i vissa tätorter och alltså 
inte över hela linjen. Däremot skulle en ny kommunal indelning kunna förbättra 
möjligheterna till att vidta lokaliseringspolitiska åtgärder.470

En övergång till större kommuner skulle, enligt inrikesministern, stärka den 
kommunala självstyrelsen. Detta hängde samman med att det skapade möjlighet 
att bedriva den kommunala verksamheten på ett mer effektivt sätt. En del kom
muner hade emellertid i sina remissvar framfört uppfattningen att den kommu
nala demokratin skulle försämras till följd av att kommunala tjänstemän skulle fa 
så mycket större inflytande i framtiden. Statsrådet menade att en del av de redan 
befintliga kommunerna hade en folkmängd som översteg invånarantalet i en hel 
del av de kommande blocken. Några större problem med den kommunala demo
kratin i de större befintliga kommunerna hade inte framkommit. Det fanns möj
ligheter att mer aktivt föra ut kommunala frågor till medborgarna för att skapa 
ökat intresse. Allmänhetens intresse för kommunala frågor var i en hel del fall 
inte så stort. Redan nu fanns det svårigheter att rekrytera lämpliga personer till 
kommunala förtroendeuppdrag, framförallt i mindre kommuner.471 472

Inrikesministern framförde uppfattningen att del inte fanns skäl att använda 
tvång vid reformen. Ett skäl till detta var att sammanläggningarna låg främst i 
kommunernas eget intresse. Det framtida samarbetet i ett block kunde främjas 
om sammanläggningsfrågan fick mogna fram under ett antal år av samarbete. 
Kommuninvånarna skulle då inse nyttan av samarbetet. Behovet av en plan för 
den framtida kommunindelningen var nödvändig med tanke på att många kom
muner redan hade planer på sammanläggningar inom en relativt snar framtid.47“

Statsrådet tog tydlig ställning för centralortsprincipen och principen om att de 
nya kommunblocken borde vara näringsgeografiskt sammanhängande regioner. 
Vissa kommuners kritik mot centralortsprincipen var betydligt överdriven. Ge
nom betoningen av centralortsprincipen och tanken på att blocken skulle vara nä
ringsgeografiskt avgränsade regioner blev kravet på folkmängden i blocket av 
mer sekundär karaktär. Det var dock nödvändigt att sätta upp en lägsta folk
mängd, varvid han anslöt sig till de indelningssakkunnigas siffra på 8000 invå
nare 1975. Genom detta skulle framtida ökningar och minskningar av folkmäng-

469 Proposition 1961:180 s 42ff.
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471 Proposition 1961:180 s 47f.
472 Proposition 1961:180 s 89f.



den kunna beaktas. De grundläggande principerna kunde inte göras undantags
lösa, men det måste till speciella förhållanden för att avsteg skulle göras.473

Speciella förhållanden rådde framförallt i de tre storstadsområdena. Därför 
skulle det tillsättas särskilda utredningar som hade till uppgift att utreda en sam
manslagning av kommuner i Göteborgs- och Malmöområdena. Det var inte möj
ligt att tillämpa centralorts- och regionprincipen fullt ut runt de större städerna, 
inklusive vissa andra residensstäder. I så fall skulle blocken i vissa fall bli alltför 
omfattande till folkmängd och areal. Ett alternativ var då att skapa mindre kom
munblock som var belägna helt inom ramen för den stora centralortens omland. 
Detta skulle underlätta framtida sammanläggningar av blocken. Inrikesministern 
tog däremot avstånd från att bilda block av flera landskommuner som var be
lägna runt om en större stad. Inom ramen för centralortsprincipen skulle länssty
relserna ta hänsyn till avstånd och kommunikationsmöjligheter.474

Undantag från minimifolkmängden pä 8000 invånare skulle tillåtas bl.a. inom 
områden med gles befolkning och långa geografiska avstånd. Det skulle dock 
krävas synnerliga fall för att göra större underskridanden. Undantag skulle också 
kunna göras i de fall ett tilltänkt kommunblock hade en positiv utveckling av 
folkmängden, men att siffran 8000 invånare inte skulle nås redan år 1975, men 
inte alltför många år därefter. 1 första hand borde kommunblocken bestå av hela 
kommuner, men blev det en betydligt bättre lösning genom att dela kommuner 
efter församlingsgränsema skulle detta vara möjligt att genomföra.475

Ministern gjorde en ändring av betydelse i förhållande till betänkandet från de 
indelningssakkunniga, att samarbetsnämnder inte skulle bli obligatoriskt. Ett mo
tiv till att avstå var att omkring 300 kommuner i sina remissvar avstyrkt att 
nämnderna blev obligatoriska. Länsstyrelserna borde dock få i uppdrag att följa 
utvecklingen gällande bildandet av samarbetsnämnder och vid behov ta initiativ 
till att nämnder kom till stånd. Uppdraget för de frivilligt inrättade samarbets- 
nämndema borde i huvudsak bestämmas av kommunerna som ingick i blocket, 
men de riktlinjer som angetts i de indelningssakkunnigas betänkande kunde ändå 
fungera som en viss vägledning. 1 de fall som nämnderna inte fick till stånd en 
snabb sammanläggning av hela blocket borde en viktig uppgift vara att främja 
det interkommunala samarbetet mellan kommunerna.476

Motivet till att blockindelningen skulle fastställas av regeringen och inte bara 
av länsstyrelserna var: ”För att planerna skall bli tillräckligt auktoritativa och 
länsstyrelserna vid planeringen inte vara absolut bundna av länsgränsema synes 
planerna böra fastställas av Kungl. Maj:t”.477 Dessa planer skulle bli vägledande 
vid beslut om framtida kommunala indelningsändringar. Det skulle vara möjligt 
att göra avsteg från planerna, men det fick bara ske i undantagsfall. Partiella 
sammanläggningar inom blocken, där bara en del av kommunerna gick samman, 
skulle tillåtas och ansågs vara en etapp på vägen mot att hela blocket skulle bilda

473 Proposition 1961:180 s9\i.
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477 Proposition 1961:180 s 95 f. Citatet återfinns i sin helhet på s 96.



en enda kommun.478 Inrikesministern förväntade sig att indelningen i kommun
block skulle komma att bli en drivkraft för att åstadkomma kommunsamman
läggningar. Frågan om att införa en enhetlig kommunbeteckning, som föreslagits 
i betänkandet, bifölls inte direkt av ministern, utan detta borde bli föremål för en 
särskild utredning som prövade konsekvenserna av en sådan åtgärd.479 480

Det näst sista stycket i ministerns motiveringar hade särskilt intresse med 
tanke på reformens slutförande. Följande angavs i detta avseende:

Kungl. Maj:t torde framledes böra för riksdagen redovisa, i vad mån av 
statsmakterna i förevarande sammanhang beslutade åtgärder lett till ut
veckling av interkommunalt samarbete och sammanslagning av kommu
ner, samt underställa riksdagens prövning huruvida åtgärderna visat sig 
tillfyllest. Det kan övervägas att anpassa ikraftträdandet av blivande be
slut om sammanläggning så att extra val om möjligt undvikes eller kan 
förläggas till år, då val till andra kammaren äger rum. Då det kan förut
sättas att åtskilliga sammanläggningar icke kan komma till genomförande 
förrän i anslutning till 1966 års kommunalval, synes redovisningen för 
riksdagen böra ske till 1967 års riksdag.481’

Denna skrivning fanns inte med i de indelningssakkunnigas betänkande. Detta 
bör ses som att regeringen ville ha möjlighet att gå ett steg längre och inte ute
sluta att andra åtgärder än en ren frivilliglinje för sammanläggningar av kommu
ner skulle kunna införas i ett senare skede. Om denna skrivning hade funnits med 
i betänkandet är det inte omöjligt att fler kommuner hade kunnat inta en mer kri
tisk inställning till reformen som helhet vid remissbehandlingen. Detta antagande 
grundas på att många kommuner just så tydligt betonade den stora betydelsen av 
alt enbart frivilliga sammanläggningar borde få förekomma.

Dagens Nyheter (liberal) skrev på nyhetsplats att en förändring i förhållande 
till de indelningssakkunnigas betänkande var att samarbetsnämndema inte skulle 
vara obligatoriska. Alla sammanläggningar av kommuner skulle vara frivilliga. 
Länsstyrelsernas planer skulle vara färdiga att överlämnas till regeringen senast 
vid årsskiftet 1962/1963. Vid 1967 års riksdag avsåg regeringen lämna riksdagen 
en redovisning av hur de nu föreslagna åtgärderna hade fallit ut och om de hade 
varit tillräckliga. Till skillnad från den statliga utredningen ville inte inrikesmi
nistern ta ställning till frågan om det borde införas en enhetlig kommunbeleck- 
ning i landet. Frågan borde istället bli föremål för en särskild utredning innan det 
togs ställning i ärendet.481 På ledarsidan hade Dagens Nyheter rubriken: ”Frivil
lighet under hot”. Tidningen ansåg att beredningen av frågan ensidigt hade inrik
tats på att slå samman kommuner och inte studera en möjlig anpassning av 
kommunernas uppgifter. Om kommunerna avlastades vissa uppgifter behövde 
inte reformen bli lika omfattande som nu förslogs. Kravet på att alla block måste

478 Proposition 1961 : ISO s 96.
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481 Dagens Nyheter 1961-10-28.



vara en näringsgeografiskt sammanhängande enhet hade mjukats upp en del i 
förhållande till vad utredningen hade föreslagit, varvid tidningen undrade om 
inte reformen framstod som en halvmesyr. När det gällde skrivningen om att det 
1967 skulle ske en prövning om åtgärderna varit tillräckliga hänvisade tidningen 
till Stockholms-Tidningens (s) uttalande om att detta kunde ses som ett öppet hot 
om att tvångsåtgärder kunde bli aktuella.482

På nyhetssidorna återgav Svenska Dagbladet (h) i huvudsak det uttalande som 
inrikesministern gjorde när propositionen överlämnades till riksdagen.48’

Arbetet (s) skrev om propositionen redan innan den presenterats av inrikesmi
nistern, vilket kanske hängde samman med att tidningen hade särskilt goda kon
takter med regeringen i egenskap av partiorgan för regeringspartiet. Det som 
återgavs om propositionen stämde mycket väl överens med den information som 
statsrådet senare gav till andra tidningar.484 Arbetets ledarartikel hade rubriken: 
"Mildrad kommunreform’’. Regeringen hade slagit in på en mjukare linje, genom 
att ha större inslag av frivillighet, än vad som föreslagits av utredningen. De 
mindre kommunerna höll hårt på sin självständighet, vilket varit ett skäl till att 
storkommunreformen 1952 inte blivit tillräckligt omfattande och nu måste en ny 
reform komma till stånd efter bara 10 år. Inrikesministern ville inte gå för hårt 
fram från början, då det annars fanns risk för ett omfattande kommunalt mot
stånd mot reformen. Istället var avsikten att sammanläggningarna gradvis skulle 
växa fram inifrån. Det var en riktig tankegång. I Malmöhus län fanns det kom
muner som redan nu hade planer på sammanläggningar. Frivilligheten hade även 
negativa konsekvenser, främst att enskilda kommuner kunde stoppa en önskvärd 
blockbildning. Det bästa hade varit att göra en radikal och rationell nyindelning, 
där utvecklingsbara tätorter tilldelades ett naturligt omland utan hänsynstagande 
till befintliga gränser. Inrikesministern hade insett att ett sådant förfarande inte 
var realistiskt ur politisk synvinkel. Enligt tidningen hade statsrådet gjort en syn
tes mellan vad som var önskvärt och vad som var möjligt. Arbetet hade förhopp
ningar om att riksdagen inte uteslöt centrala ingripanden, om det om fem år vi
sade sig vara nödvändigt att tillgripa tvång för att nå bättre resultat.485

Skånska Dagbladet (c) skrev på nyhetsplats att inrikesministern hävdat att re
formförslaget inte innehöll några tvångsinslag. Ministern hävdade också att re
formen framförallt låg i kommunernas eget intresse. Ett viktigt syfte med indel- 
ningsreformen var att medborgarna i större utsträckning skulle få en likvärdig 
kommunal service, oberoende av hemkommun. Övergången till större kommu
nala enheter behövde inte medföra någon försämrad kommunal demokrati 486 På 
ledarsidan påtalade Skånska Dagbladet att propositionen innebar en viss upp
mjukning i förhållande till vad utredningen föreslagit. Det gällde främst att sam- 
arbetsnämndema inte skulle bli obligatoriska. Enligt tidningen borde denna änd
ring godtas. Därmed existerade en fullständig frihet för kommunerna. En över
gång till större kommuner var nödvändig att acceptera. Takten i sammanlägg-
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ningama borde bestämmas av kommunerna själva. Även utan tvång skulle 
många samarbetsnämnder komma till stånd och antalet sammanläggningar torde 
öka i omfattning under den kommande femårsperioden.41'7

På nyhetsplats undrade Ny Dag (k) om det skulle bli strid om förslaget till in- 
delningsreform. En framförd invändning mot reformen var att införandet av en- 
hetsskolans högstadium inte krävde en reform. Det var inte omöjligt att riksdags
ledamöter med stark kommunal förankring skulle kunna framföra kritiska syn
punkter mot förslaget4** 1'1 När propositionen väl var presenterad innehöll tidning
en en nyhetsartikel som till sitt innehåll var neutral i tonen.4*9 På ledarsidan be
rörde tidningen bara reformen i förbigående genom att konstatera att reaktionära 
krafter i samhället var motståndare till en reform som skulle göra den kommu
nala förvaltningen bättre anpassad att kunna genomföra demokratiska reformer, 
införa enhetsskolan och fler näringspolitiska ingripanden.49" I en annan ledare 
framställdes sammanläggningarna som nödvändiga och bra. Sammanläggningar
na medförde centraliseringar som behövde kompenseras med demokratiska re
former genom att införa stadsdels- och kommundelsråd.491

Riksdagsbehandlingen 1961-1962
Propositionen föredrogs i riksdagens båda kamrar den I november 1961. 1 första 
kammaren yrkade andre vice talmannen Ivar Johansson (1899-1994) (c) att mot
ionstiden skulle förlängas till att omfatta tiden fram till det sammanträde med 
riksdagen som inföll näst efter 15 dagar efter alt propositionen lämnats till kam
maren. Detta yrkande bifölls av första kammaren.492 I andra kammaren framför
des samma yrkande av förste vice talmannen Oscar Malmborg ( 1892-1968) (fp). 
Även här bifölls forslaget.494 Konstitutionsutskottet föreslog den 7 december 
1961 att riksdagsbehandlingen av propositionen och de motioner som lämnats 
som följd av propositionen skulle skjutas upp (uppskov) till 1962 års vårriks
dag.494 Detta godkändes av riksdagens båda kamrar den 13 december 196 1 495

Behandlingen i partigrupperna
Centerpartiets riksdagsgrupp gjorde redan den 28 februari 1961 ett delvis kritiskt 
uttalande i kommunindelningsfrågan. Detta skedde när de indelningssakkunnigas 
betänkande var under remissbehandling. Uttalandet hade följande innehåll:

1 Skånska Dagbladet 1961-10-31. 
f Ny Dag 1961-10-17.
’ Ny Dag 1961-10-28.
1 Ny Dag 1961-10-18.
1 Ny Dag 1961-10-28.
! Protokoll Första kammaren 196!-11-01, Nr 28, s 10.
’ Protokoll Andra kammaren 1961-11-01, Nr 28, s 13.
1 Konstitutionsutskottets memorial 1961, Nr 19, s lf.

Protokoll Första kammaren 1961-12-13, Nr 35, s 11 och Protokoll Andra kammaren 1961-12- 
13, Nr 35, s20.



Vid tisdagens sammanträde beslöt centerpartiets riksdagsgrupp uttala en 
bestämd gensaga mot forceringen av kommunindelningen och i samband 
därmed den korta tid som kommunerna fatt för avgivande av yttrande 
över utredningsbetänkandet om principerna för ny kommunindelning. Ur 
principiella och praktiska synpunkter är frågan om en ny kommunindel
ning av utomordentlig vikt. Det är därtor ett oavvisligt krav att detta 
spörsmål kan bli föremål för grundligt studium och övervägande innan 
ståndpunkt tages av kommunala organ och fullmäktigeförsamlingar.

Utredningens arbete har bedrivits under stor brådska och i vissa hänse
enden synes utredningen ofullständig. Sålunda har bl.a. frågan om den 
mest ändamålsenliga fördelningen av nuvarande och framtida uppgifter 
och kostnader mellan stat och kommuner icke ägnats tillräcklig uppmärk
samhet. Därtill måste framhållas, att även om kommunsammanslagningen 
avses bli frivillig, skall dock enligt förslaget kommunerna vara skyldiga 
att deltaga i samarbetsnämnder, vars uppgifter och ställning icke synes 
tillräckligt klarlagda. Slutligen är det anmärkningsvärt, att åtskilliga kom
muner nu skall ta ställning till principerna för en ny genomgripande 
kommunindelning utan att ha blivit informerade om de preliminära för
slag till nya kommunbildningar, som länsstyrelserna tidigare utarbetat för 
utredningens räkning 496

Detta uttalande indikerade att Centerpartiet skulle inta en avvisande attityd till en 
proposition som i huvudsak var baserad på de indelningssakkunnigas betän
kande. Några ytterligare protokoll eller andra handlingar om frågan finns inte i 
det material från Centerpartiets riksdagsgrupp som återfinns i Riksarkivet. Detta 
är dock inte direkt förvånande med tanke på att riksdagsgruppen endast förde 
protokoll sporadiskt.497 Vid en intervju med en av Centerpartiets dåvarande riks
dagsledamöter (första kammaren), Nils-Eric Gustafsson (f. 1922), vill han inte 
utesluta att partiledaren Gunnar Hedlund hade en mer positiv inställning till re
formen än vad partiets riksdagsgrupp hade som helhet. Han vill även minnas att 
Hedlund inte var så engagerad i frågan.41* Även vid Centerpartiets riksstämma år 
1961 gjordes det ett kritiskt uttalande mot utredningens förslag. Det gällde bl.a. 
ett motstånd mot att konsekvent tillämpa cenlralortsprincipen, vilken skulle 
missgynna utvecklingen i de mindre tätorterna.499

I statsminister Tage Erlanders dagbok nämns följande den 1 mars 1961, alltså 
under tiden som remissbehandlingen pågick: ”Endast ett konstaterande av att vår 
överläggning med L.O. denna kväll kring Rune Johanssons kommunreform blev 
av verkligt stort värde”.500

49h Riksarkivet, Maricbcrg: Bondeförbundet Centerpartiet, riksdagsgruppens handlingar, volym 3: 
Protokoll från riksdagsgruppen 1961-02-28 jämte uttalande angående den nya kommunindelningcn. 
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Den socialdemokratiska riksdagsgruppen fick information om propositionen 
den 24 oktober 1961. Inrikesminister Rune Johansson var föredragande, men 
protokollet anger inget om innehållet i föredragningen. Senare under debatten i 
gruppen menade Johansson att det var svårt att avgöra vad som var politiskt rätt i 
frågan, men han menade att både Folkpartiet och Högern skulle ställa sig bakom 
en reform genomförd på frivillig grund. Totalt sex ledamöter tog till orda i den 
debatten. En av dem, Sten Söderberg (1906-1993) från Västmanlands län, var 
kritisk mot en indelningsreform och ville nöja sig med interkommunal samver
kan genom kommunalförbund. Gunnar Lundmark (1907-1986) från Västerbot
tens län var missnöjd med att propositionen inte följt utredningens förslag i fråga 
om obligatoriska samarbetsnämnder, medan Olof Wiklund (1902-1986) från 
Norrbottens län hade velat ha med förslaget om ett införande av en enhetlig 
kommunbeteckning. Dessa båda synpunkter var av mindre betydelse för refor
men som helhet. Hans Levin (1899-1983) från Malmöhus län var nöjd med fri
villigheten, då del fanns ett motstånd mot förslaget på kommunal nivå. Hjalmar 
Nilsson (1904-1974) från Väslemorrlands län och Göran Pettersson (1898-
1968) från Örebro län stödde förslaget i propositionen.'111 Statsminister Tage Er
lander nämnde inte något om ärendet sin dagbok för 1961.501 502 503 504

På den socialdemokratiska riksdagsgruppens möte den 31 oktober 1961 omta
lade inrikesminister Johansson att de borgerliga partiledarna begärt att riksdags
behandlingen av den aktuella propositionen skulle skjutas upp till våren 1962. 
Regeringen hade därför tagit kontakt med konstitutionsutskottets ordförande, 
tillhörande Socialdemokraterna. Efter överläggningar med honom hade det fram
förts meddelande till de borgerliga partiledarna, att om det inte fanns några tek
niska hinder, kunde propositionen slutbehandlades av riksdagen först under vå
ren 1962, även om utskottsbehandlingen påbörjades under hösten 1961. På 
grundval av protokollet framfördes det inte några invändningar mot detta.'"'

Tage Erlander berörde på nytt ärendet i sin dagbok den 4 december 1961 och 
där skrev han följande:

Kommunreformen? Jag framhöll att Sträng från början inte avsett att vi 
borde pressa bönderna [Centerpartiet], Emellertid ansåg jag att den frivil
liga karaktären av reformen skulle göra det besvärligt om centern drev en 
hårdhänt propaganda. Vi är därför villiga att betala något för en överens
kommelse. Hedlund sa sej inte vara insatt i saken; han hade emellertid på 
känn att centerpartiets motion var alltför negativ mot det som hörde fram
tiden till. Lovade tala vid Rune Johansson. "4

Konstitutionsutskottets ordförande, Bengt Elmgren (1901-1966), delgav den 20 
februari 1962 den socialdemokratiska riksdagsgruppen information om frågans

501 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge: Protokoll socialdemokratiska riksdagsgruppen 
1961 10 24, § 3. Andersson 1996 s 551 f och Norberg, Tjcmcld och Asker 1988, band 1, s 457.

502 Erlander 2011 s 158.
503 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge: Protokoll socialdemokratiska riksdagsgruppen 

1961-10-31, § 5.
504 Erlander 2011 s 178.



behandling i utskottet.503 Detta skedde en vecka efter att utskottets utlåtande var 
avgivet (den 13 februari 1962). Elmgrens redogörelse hade följande innehåll:

Herr Elmgren erinrade om att de borgerliga partierna vid höstriksdagen 
1961 hemställt om att frågan skulle upptagas till behandling först under 
vårriksdagen 1962. Detta förslag, fortsatte herr Elmgren, bifölls av utskot
tet, som tillsatte en delegation vilken fick i uppdrag att försöka nå enighet 
mellan partierna. Delegationen utarbetade ett utkast till yttrande som del
vis omarbetades av mig. Centerpartiets huvudsakliga invändning var att 
man ansåg det olämpligt att lagförslaget intagits i indelningslagen. Vi ut
arbetade därför ett lagförslag av kommunallagskaraktär, som bl.a. till
ställdes centerpartiets ledare, Hedlund. Denne ansåg alt det borde vara 
möjligt alt uppnå enighet omkring förslaget. Hedlund tycktes vara inställd 
på att försöka övertyga sina partivänner om att man inte borde försöka 
rida spärr mot utvecklingen på detta kommunala område, men när frågan 
drogs i centerpartiets riksdagsgrupp, beslöt denna att förkasta förslaget. 
Högerpartiets riksdagsgrupp gick på samma linje som centern. Folkpartiet 
däremot godtog kompromissen. Vi har således fått en stor samling om
kring utskottets förslag utan att vi offrat något av egentligt värde i det ur
sprungliga förslaget. Jag tror inte heller, att högern och centern kommer 
att få så stora framgångar när de nu går ut på röstfiske i den här frågan.

alla ändringar som företagits i regeringsforslaget har skett i bästa sam
förstånd med inrikesministern, slutade herr Elmgren.505 506

På grundval av riksdagsgruppens protokoll fattades inget beslut, ulan det var ett 
informationsärende.507 Även här saknas noteringar i Erlanders dagbok.508 509

Vid riksdagsbehandlingen i första kammaren redogjorde Bengt Elmgren för 
hur denna kompromiss, för vilken det tillsatts en särskild delegation inom utskot
tet, skulle ha utformats genom en särskild lag som skulle ha haft samma dignitet 
som andra kommunallagar. 1 detta regelverk skulle det även ha funnits bestäm
melser om de frivilligt inrättade samarbetsnämnderna. Skälet till att ha en sär
skild lag var att det funnits en föreställning om att motståndet mot propositionen 
hade sin grund i att blocksindelningen skulle regleras som ett tillägg i 1919 års 
indelningslag. Blocken skulle istället benämnas samarbetsområden, men indel
ningen skulle ske på ungefär samma sätt som för kommunblocksindelningen.500

Precis som anförts ovan avvek denna kompromiss inte mycket från vad som 
föreslogs i propositionen. Det förefaller därför inte förvånande att Högerpartiet

505 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge: Protokoll socialdemokratiska riksdagsgruppen 
1962-02-20, § 4.

506 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge: Protokoll socialdemokratiska riksdagsgruppen 
1962-02-20, §4.

507 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge: Protokoll socialdemokratiska riksdagsgruppen 
1962-02-20, § 4. Andersson 1996 s 552.

508 Erlander 2011 s 209.
509 Protokoll Första kammaren 1962-02-21, Nr 8, s 50.



och Centerpartiet inte gick med på en sådan kompromiss, som inneburit att dessa 
partier gjort klart större avkall på sina ståndpunkter, framförda i partimotionerna, 
än vad som gällde för Socialdemokraterna och Folkpartiet. Det viktigaste utbytet 
för Centern och Högern hade varit att frivilligprincipen betonades tydligt och att 
det fastslogs att tvångsåtgärder inte skulle bli aktuella i framtiden.

Folkpartiets riksdagsgrupp behandlade frågan första gången den 15 februari
1961. Då utsågs en delegation för behandling av den väntade propositionen. De
legationen bestod av sju ledamöter, med Mac Hamrin (1911-1979) från Kalmar 
län, som sammankallande. 1 delegationen ingick Nils Persson, som varit partiets 
representant i de indelningssakkunniga, men som då inte tillhörde riksdagen.""1

Frågan behandlades på nytt av riksdagsgruppen den 3 maj 1961. Som föredra
gande fungerade denna gång riksdagsledamoten, tillika överlantmätaren, Erik 
Tobé (1907-2007) från Uppsala län. Merparten av ledamöterna ansåg att det 
fanns behov av sammanläggningar, men att reformen inte borde forceras fram.510 511

När riksdagsgruppen sammanträdde den 31 oktober 1961 föreslog partiets le
dare Bertil Ohlin (1899-1979) att riksdagen borde skjuta upp behandlingen av 
kommunindelningsfrågan till nästa år.512 Frågan blev även föremål för diskussion 
vid riksdagsgruppens möte den 7 november 1961, då fyra ledamöter tog till orda, 
men diskussionen blev inte särskilt omfattande.513 En mer omfattande debatt 
hölls på riksdagsgruppens möte den 14 november 1961. Flertalet av de som ytt
rade sig ansåg att partiet borde bifalla propositionen, men det framfördes krav på 
avslag, vilket borde framföras i riksdagsmotioner.514

I februari 1962 diskuterades frågan i riksdagsgruppen vid tre tillfällen. Den 6 
februari 1962 lämnade förstakammarledamolen Ingrid Segerstedi Wiberg (1911- 
2010) information från de förhandlingar i frågan som ägt rum i utskottet och i 
den kommunala delegationen. Högerpartiet och Centerpartiet hade i utskottet be
stämt sig för att avslå propositionen. Folkpartiets representanter hade däremot 
lyckats åstadkomma tydliga förbättringar i relation till propositionen. Det gällde 
främst hotet mot att tvångssammanläggningar kunde bli aktuella från 1967 och 
att frivilligprincipen skulle betonas ytterligare. Bertil Ohlin ansåg att det var av 
stor vikt att frivilligheten tydligt slogs fast och presenterade därför en skrivning 
om detta. Ledamöterna Henning Gustafsson (1900—1982) från Västerbottens län 
och Manne Ståhl (1901—1976) från Värmlands län ansåg att frivilligprincipen 
var så viktig, att det borde lämnas reservation eller särskilt yttrande om skriv
ningen inte blev tillräckligt tydlig.515

510 Riksarkivet, Maricbcrg: Folkpartiet, riksdagsgruppens protokoll, volym 4: Protokoll Folkpartiets 
riksdagsgrupp 1961-02-15, § 3.

5,1 Riksarkivet, Maricbcrg: Folkpartiet, riksdagsgruppens protokoll, volym 4: Protokoll Folkpartiets 
riksdagsgrupp 1961-05-03, § 2, med tillhörande diskussionsantcckningar.

512 Riksarkivet, Maricbcrg: Folkpartiet, riksdagsgruppens protokoll, volym 4: Protokoll Folkpartiets 
riksdagsgrupp 1961-10-31, § 3.

513 Riksarkivet, Maricbcrg: Folkpartiet, riksdagsgruppens protokoll, volym 4: Protokoll Folkpartiets 
riksdagsgrupp 1961-11-07, § 3, med tillhörande diskussionsantcckningar.

514 Riksarkivet, Maricbcrg: Folkpartiet, riksdagsgruppens protokoll, volym 4: Protokoll Folkparti
ets riksdagsgrupp 1961-11-04, § 3, med tillhörande diskussionsantcckningar.

515 Riksarkivet, Maricbcrg: Folkpartiet, riksdagsgruppens protokoll, volym 4: Protokoll Folkpartiets 
riksdagsgrupp 1962-02-06, § 3.



Partigruppens slutliga ställningstagande skedde vid ett möte den 13 februari
1962. Olof Hammar (1895-1966) och Ingrid Segerstedt Wiberg delgav gruppen 
informationen från frågans behandling i konstitutionsutskottet, inklusive den de
batt som uppkommit gällande procedurfrågan. Segerstedt Wiberg framhöll att 
det funnits utrymme för en ingående debatt i principfrågan. En sådan hade inte 
kommit till stånd i utskottet under hösten 1961, utan frågan hade lämnats till en 
delegation. Vid behandlingen i utskottet hade varken Högerpartiet eller Center
partiet gått in i någon principdebatl, ulan hade bara framfört sina yrkanden och 
sedan lämnat reservationer. Gruppmedlemmen Yngve Hamrin (1907-1969), som 
var invald i andra kammaren för Jönköpings län, hade också reserverat sig mot 
utlåtandet. Hans reservation innebär i huvudsak en anslutning till den motion om 
avslag på propositionen som lämnats av partikamraten Olaus Nyberg (19ΙΟ
Ι 989). Det gällde främst krav på att utreda den lämpligaste uppgiftsfördelningen 
mellan stat, landsting och kommun.516 Därefter hade partigruppen en längre de
batt i frågan, där ett flertal ledamöter yttrade sig. Liksom tidigare var flertalet 
gruppmedlemmar positiva till att en reform kom till stånd och att det skedde i en
lighet med den uppgörelse som träffats i utskottet. Bertil Ohlin ansåg att Folkpar
tiet inte skulle framstå som ett reformvänligt parti om man motsatte sig refor
men. Ohlin noterade att de liberala tidningarna Dagens Nyheter, Expressen och 
Göteborgs-Posten hade intagit en negativ inställning till förslaget. Ingrid Se
gerstedt Wiberg menade att Socialdemokraterna inte ville driva igenom indel- 
ningsreformen på egen hand. 17 518

Vid gruppsammanlrädet den 20 februari 1962 upplästes ett telegram från 
kommunalpolitiker i Östra härad i Jönköpings län, där det framfördes kritik mot 
alt indelningsfrågan behandlats med för stor brådska och att partiet borde rösta 
mot propositionen. Gruppen valde alt lägga telegrammet till handlingama/

Behandlingen av frågan i Kommunistpartiets riksdagsgrupp har inte gått att 
studera, då de äldsta protokollen från riksdagsgruppen som finns arkiverade på 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är från 1963.519 Slutligen är protokollen från 
Högerpartiet inte öppna för forskning. Detta är alltså skälet till att föreliggande 
avsnitt bara behandlar Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet.

Motioner
I första kammaren lämnades det totalt sex följdmotioner till propositionen och 
sex motioner i andra kammaren. Fem av de sex motionerna var likalydande i re
spektive kammare, varför det i praktiken var fråga om totalt sju motioner.

516 Riksarkivet, Maricbcrg: Folkpartiet, riksdagsgruppens protokoll, volym 4: Protokoll Folkpartiets 
riksdagsgrupp 1962-02-13, § 4.

517 Riksarkivet, Maricbcrg: Folkpartiet, riksdagsgruppens protokoll, volym 4: Protokoll Folkparti
ets riksdagsgrupp 1962-02-13, § 4, med tillhörande diskussionsantcckningar.

518 Riksarkivet, Maricbcrg: Folkpartiet, riksdagsgruppens protokoll, volym 4: Protokoll Folkpartiets 
riksdagsgrupp 1962-02-20, § 2.

519 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm: Vänsterpartiets (Kommunistpartiets) riksdags
grupp, volym 1 2, Riksdagsgruppens protokoll.



Den första motionen var likalydande i båda kamrarna och bakom denna stod 
två folkpartister, en i vardera kammaren. I denna motion framfördes krav på att 
kommunblockens folkmängd på 8000 invånare skall avse vid tidpunkten då rege
ringen fastställer kommunblocksindelningen (1963 eller 1964) och inte så långt 
fram i tiden som år 1975. 1 block med pågående befolkningsminskning fick un
dantag från minimifolkmängden bara göras om det fanns särskilda skäl. 1 andra 
fall borde det emellertid vara möjligt att göra något fler undantag från kravet på 
8000 invånare. Genom detta borde det vara möjligt att i något större utsträckning 
undvika att större städer sammanfördes i samma kommunblock som omfattande 
landsbygdsområden. En aktiv lokaliseringspolitik skulle också medföra att före
tag lokaliserades till huvudorterna i arbetsmarknadsregionemas andra och tredje 
nivå, de så kallade B- och C-centra. Motionärerna ville också att kravet på att 
länsstyrelserna måste samråda med landstingen tydliggjordes och inte bara gällde 
i de fall som det var aktuellt att ändra länsgränsema.520

Bakom den andra motionen stod fyra folkpartister, en i första kammaren och 
tre i andra kammaren. I denna framfördes krav på att propositionen måste avslås 
och att det istället skulle tillsättas en utredning om den lämpligaste uppgiftsför
delningen mellan staten, landstingen och kommunerna. Utredningen skulle också 
behandla hur landstingens organisation kunde förändras för att på bästa sätt an
passas till att ta över kommunala ansvarsområden. En ny prövning av behovet av 
eventuella kommunsammanläggningar skulle ske efter att denna utredning var 
slutförd. Bakgrunden till dessa krav var att det fanns ett stort motstånd mot en 
indelningsreform i många kommuner och att det därför ändå skulle la lång tid in
nan reformen var slutförd, om detta alls skedde. Enligt motionärerna ledde 
kommunsammanläggningar till en försämrad kommunal demokrati. En indel
ningsreform behövde därför inte nödvändigtvis ske i enlighet med vad som före
slogs i propositionen. Det var betydelsefullt att utredningen om att föra över 
kommunala ansvarsområden till landstingen gjordes omsorgsfullt. Områden som 
särskilt utpekades var hela eller delar av enhetsskolan samt åldringsvården. Om 
detta skedde skulle behovet av en reform bli klart mindre.5”1

Den tredje motionen var skriven av en enskild socialdemokratisk ledamot i 
första kammaren, Erik Wärnberg (1919 1983), från Norra Kinda landskommun i 
Östergötlands län. Han krävde att statliga organ inte skulle få utöva några på
tryckningar som kunde vara tvångsmedel för att fa till stånd sammanläggningar 
och därmed ett avsteg från frivilligprincipen vid indelningsändringar. Ett exem
pel på en påtryckning var att staten skulle fästa stor vikt vid yttranden om inve- 
sleringsfrågor från samarbetsnämndema i blocken, vilket skulle medföra att 
kommuner hade svårt att stå utanför nämnderna.522

Erik Wärnberg skulle också senare under beslutsprocessen om reformen fram
stå som en av ganska få rikspolitiska socialdemokratiska [offentliga] kritiker av 
reformen. Detta är skälet till att han här namnges och även kort presenteras.

520 Motion Första kammaren 1961, Nr 708, av Gunnar Edström och Motion Andra kammaren 
1961, Nr 853, av Eric Nclandcr.

521 Motion Första kammaren 1961, Nr 709, av Gunnar Spctz och Motion Andra kammaren 1961, 
Nr 854, av Olaus Nyberg, Henning Carlsson och Arvid Nilsson.

522 Motion Första kammaren 1961, Nr 710, och Asker och Norberg 1996, band 1, s 303f.



Wambergs partikamrat, Lars Gustafsson (f. 1925), som satt tillsammans med 
Wärnberg i riksdagen under 14 år menar att han närmast vill placera Wämberg i 
partiets mittfåra.523 524 525 Socialdemokraten Thage G. Peterson (f. 1933), förutvarande 
statsråd och talman, vill vid en intervju beteckna Wärnberg som en pragmatisk 
och samarbetsinriktad person som i allmänhet ansträngde sig för att vara lojal 
mot partilinjen, men alltså inte i frågan om kommunsammanläggningarna.5 4

Den fjärde motionen var inlämnad av en socialdemokratisk ledamot i andra 
kammaren. Motionen utgjorde ingen invändning mot förslagen i propositionen, 
utan syftade till att underlätta kommunsammanläggningar som genomfördes i en
lighet med gällande kommunblocksindelning mellan städer, som hade egen dom
stol, rådhusrätt, och omkringliggande landskommuner, som självklart lydde un
der så kallad landsrätt (häradsrätt). Dessa magistratsstäder skulle slippa att betala 
lön och pension till tjänstemän vid rådhusrätten efter en indragning av rätten, 
trots att staten inte hade tvingat fram avvecklingen av rådhusrätten, utan att den 
skedde till följd av kommunsammanläggningen. En sådan tvångsmässig sam
manläggning mellan rådhusrätt och häradsrätt var, enligt gällande regelverk, en 
förutsättning för att staten övertog allt ansvar för avlöning och pension till perso
nal vid förutvarande rådhusrätter.5“5

Den femte motionen var inlämnad av hela 21 folkpartistiska ledamöter, 10 i 
första kammaren och 11 i andra kammaren. Bland dessa fanns partiets vice ord
förande. Inledningsvis uttrycktes gillande av att propositionen innebar vissa 
uppmjukningar i förhållande till förslagen från de indelningssakkunniga. En del i 
detta var att det inte skulle vara obligatoriskt med samarbetsnämnder i kommun
blocken. Mot bakgrund av dessa förbättringar bifölls propositionen med smärre 
förändringsförslag. Enligt motionärerna skulle en indelningsreform stärka den 
kommunala självstyrelsen och leda till en reell kommunal demokrati. Ett änd
ringsförslag var att kravet på näringsgeografiskt sammanhängande block inte 
kunde tillämpas fullt ut i länen i Norrland. Annars skulle kommunblocken bli 
orimligt stora till ytan. Vidare borde minimifolkmängden på 8000 invånare år 
1975 utgöra en riktlinje och inte ett krav. Det skulle alltså finnas en viss flexibili
tet. Länsstyrelsernas preliminära förslag skulle inte behöva överlämnas till rege
ringen förrän den 30 juni 1963, vilket var en framflyttning i relation till vad som 
angavs i propositionen. Det borde även göras en översyn av de speciallagar som 
reglerade den kommunala verksamheten i syfte att uppnå en effektiv kommunal 
självstyrelse i framtiden.526

523 Intervju med Lars Gustafsson 2012-01-25.
524 Intervju med Thagc G. Peterson 2012-01-25.
525 Motion Andra kammaren 1961, Nr 857, av Harry Berg. Enligt biografierna över tvåkammar

riksdagens riksdagsledamöter var detta Bergs enda egna riksdagsmotion under de knappa sju år 
som han tillhörde andra kammaren (1961 1967). Norberg, Tjcrncld och Asker 1988, band I, s 361.

526 Motion Första kammaren 1961,Nr 713, av Axel Andersson, Staffan Hedblom, Pcr-Olof Hans
son, Sten Åkesson, Gunnar Edström, Ingrid Scgcrstcdt Wiberg, Eric Peterson, Martin Widen, Eric 
Källqvist och Rudolf Boman samt Motion Andra kammaren 1961, Nr 858, av Mac Hamrin, Augus
tinus Kcijcr, Carl-Gustav Enskog, Olle Westberg, Sven Gustafsson, Waldemar Svensson, Matcus 
Berglund, Sigvard Larsson, Sven Antby, Erik Tobe och Elias Jönsson.



Motion nummer sex var inlämnad av 17 högerledamöter, varav nio i första 
kammaren och åtta i andra kammaren. Partiledningen fanns bland dem som skri
vit på och motionen hade därför karaktär av partimotion. Utgångspunkten för sy
nen på kommunerna var att dessa bara skulle utföra uppgifter som var av intresse 
för kommuninvånarna. Om kommunerna ändå utförde uppgifter av statlig karak
tär måste staten stå för kostnaderna. Vidare framfördes uppfattningen att den 
statliga utredningens arbete hade forcerats alltför mycket. Mot bakgrund av detta 
ansågs det att en ny statlig utredning måste tillsättas som skulle undersöka vilken 
fördelning av förvaltningsuppgifter som borde gälla mellan staten, landstingen 
och kommunerna samt även kostnadsfördelningen mellan de tre nivåerna. Först 
därefter borde frågan om en ny kommunindelning tas upp till prövning. Det 
framhölls att vissa kommunala verksamheter ofta fungerade bättre i kommuner 
med lägre folkmängd. Ett exempel var socialvården, där personkännedomen var 
klart bättre i mindre kommuner. En annan ståndpunkt som framfördes var att de 
näringsgeografiska utgångspunkterna inte fick tillmätas alltför stor betydelse vid 
indelningen i kommunblock. Kommunblocksindelningen fick inte heller bli helt 
bindande för den framtida kommunindelningen. Därför borde blockindelningen 
enbart fastställas av länsstyrelserna och inte av regeringen. Frivilligprincipen för 
alla sammanläggningar var viktig och därför var det bra att det inte blev tvunget 
att bilda samarbetsnämnder i blocken.527 528 529

I motionen framfördes det krav på alt lagstiftningen om indelningen i kom
munblock måste ändras, varvid det blev tillåtet för länsstyrelserna att göra avsteg 
från regionprincipen som grund för blockbildningen. Ett annat ändringskrav var 
att det inte i normala fall skulle göras några blockbildningar mellan större städer 
och större landsbygdsområden. Motionärerna avvisade bestämt förslaget i propo
sitionen om att regeringen vid 1967 års riksdag skulle återkomma med en redo
visning om vilka resultat i form av sammanläggningar som hade skett fram till 
dess. Detta kunde vara ett steg på vägen mot att införa någon form av tvång för 
att kunna slutföra kommunsammanläggningama. Det framfördes även förslag 
om alt på olika sätt främja bilismen och förbättra kommunikationerna, detta med 
tanke på att en ny kommunindelning skulle medföra längre geografiska avstånd 
för medborgarna vid utnyttjande av delar av den kommunala servicen. Om inte 
ändringsförslagen i motionen beaktades vid behandlingen i riksdagen yrkades 
avslag på propositionen.521'

Motionen avslutades med förslagen till ändring av lagtexten och de krav på 
utredningar som måste tillsättas och genomföras innan det blev aktuellt alt ta be
slut om ny kommunindelning. Den första ändringen i lagtexten var att skrivning
en om att kommunblocksindelningen skulle fastställas av Konungen (regeringen) 
var utbytt mot Länsstyrelsen.52l) Den andra förändringen var ett tillägg om grun
derna för kommunblocksindelningen enligt följande:

527 Motion Första kammaren 1961, Nr 714, av Erik Hagberg, Ebon Andersson, Carl Eskilsson, 
Ragnar Bcrgh, Gunnar Svärd och Emanuel Birke samt Motion Andra kammaren 1961, Nr 859, av 
Gunnar Hcckschcr, Jarl Hjalmarsson, Leif Cassel, Tage Magnusson, Torgil von Seth, Ernst 
Staxäng, Carl Östlund och Eric Nilsson.

528 Motion Första kammaren 1961, Nr 714, och Motion Andra kammaren 1961, Nr 859.
529 Motion Första kammaren 1961, Nr 714, och Motion Andra kammaren 1961, Nr 859, s 13f.



Där särskilda skäl tala för att enskilda kommuner ej lämpligen böra in
fogas i ett regionområde, skall hänsyn härtill tagas. Vidare skall iakttag
as, att landsbygdsområden såvitt möjligt böra sammanföras med varandra 
kring mindre tätorter och icke annat än i särskilda fall läggas samman 
med större städer.530 531 532

En tredje förändring var gjord med anledning av att länsstyrelserna inte skulle 
behöva överlämna några förslag till kommunblocksindelning till regeringen, 
detta eftersom länsstyrelserna på egen hand fastställde blockindelningen. Det 
fanns därutöver tre konkreta yrkanden:

• Riksdagen skulle begära att regeringen tillsatte en utredning för att se över 
uppgiftsfördelningen mellan stat, landsting och kommun.

• Riksdagen skulle kräva att regeringen lät utreda om en lämplig fördelning av 
kostnader mellan staten, landstingen och kommunerna, varvid syftet var att 
kommunerna i framtiden inte skulle behöva ha något kostnadsansvar för 
verksamheter där de inte förfogade över någon bestämmanderätt.

• Att riksdagen i nuläget inte skulle ta ställning till frågan om en ny kommunal 
indelning.

Om dessa krav inte hörsammades blev det sålunda avslag på propositionen. ''
Den sjunde och sista följdmotionen till propositionen var en partimotion från 

Centerpartiet, vilken var undertecknad av sammanlagt 15 ledamöter, 6 i första 
kammaren och 9 i andra kammaren. Bland dessa återfanns partiets båda vice ord
föranden (1 :e respektive 2:e vice ordförande). Motionen inleddes med att slå fast 
vilken stor betydelse som den kommunala självstyrelsen hade för landets demo
krati. Det tiilstods att alla kommuner inte var kapabla att leva upp till de krav 
som numera ställdes på landets kommuner. Det var därför nödvändigt att i viss 
utsträckning genomföra kommunsammanläggningar. De näringsgeografiska ut
gångspunkterna fick emellertid inte tillmätas alltför stor betydelse, utan det var 
även betydelsefullt att väga in faktorer som avstånd och kommunikationer, kultu
rella och traditionella samhörighetsband samt olika former av miljöfaktorer. Vi
dare togs det helt avstånd från att göra kommunsammanläggningar mellan större 
städer och landsbygdsområden. Minimifolkmängden på 8000 invånare för block
en ansågs inte vara tillräckligt väl motiverad och i motionen ställdes frågan var
för inte 6000 invånare skulle kunna vara en lämplig folkmängd. Centerpartiet 
prioriterade den kommunala självstyrelsen framför effektivitetsaspekterna.512

530 Motion Första kammaren 1961, Nr 714, och Motion Andra kammaren 1961, Nr 859, s 14.
531 Motion Första kammaren 1961, Nr 714, och Motion Andra kammaren 1961, Nr 859, s 14.
532 Motion Första kammaren 1961, Nr 715, av Ivar Johansson, Sven Sundin, Gärda Svensson, Ber

til Jonasson, Herbert Hermansson och Eric Carlsson samt Motion Andra kammaren 1961, Nr 860, 
av Nils Hansson (2:c vice ordförande i partiet), Lars Eliasson (l:c vice ordförande), Per Svensson, 
Sten Wahlund, Sven Vigclsbo, Harald Larsson, Gustaf Svensson, Alvar Andersson och Emil Elm- 
vall.



Det framhölls också att nära 200 kommuner vid remissbehandlingen hade 
hävdat uppfattningen att en indelningsreform i enlighet med betänkandet skulle 
medföra en försämring av den kommunala självstyrelsen. Enligt motionärerna 
skulle en kommunal sammanläggningsreform knappast leda till en förstärkning 
av den kommunala självstyrelsen, men tveklöst till en försämrad kommunal de
mokrati. Partiet ville satsa på en aktiv lokaliseringspolitik som också innebar att 
stärka företagandet i mindre tätorter och på den rena landsbygden. Detta kunde 
leda till att många kommunsammanläggningar blev obehövliga. En viktig förkla
ring till att en del kommuner hade svårigheter att klara av alla åtaganden var att 
värdet på statsbidragen till kommunerna hade urholkats under senare år. Detta 
gällde i synnerhet kommuner med låg skattekraft. För att komma tillrätta med 
problemen var det nödvändigt att uppnå en mer rättvis skatteutjämning för kom
munerna. 1 så fall skulle frågan om en ny kommunindelning komma i ett helt an
nat läge. En statlig utredning om den kommunala skatteutjämningen pågick i nu
läget och innan denna var slutförd var det olämpligt att fatta beslut om en kom
munal indelningsreform. Motionärerna påpekade också att det borde ha gjorts en 
mer grundlig utredning av frågan om en ändrad uppgiftsfördelning inom den of
fentliga sektom, men förklarade samtidigt att de inte ville flytta bort några an
svarsområden från primärkommunema.533

Centerpartiet fann sammanfattningsvis att det inte fanns några bärande skäl 
till att genomföra en kommunal indelningsreform i nuläget. Motivet att fa till 
stånd en samordning med indelningen i högstadieområden för enhetsskolan var 
överdrivet, då det var möjligt att sköta detta genom interkommunalt samarbete. 
Som tidigare nämnts tillstods det att det fanns behov av vissa sammanläggningar 
av kommuner, men delta kunde istället avgöras av kommunerna själva. Om det 
farms behov av att vidta åtgärder för att främja kommunsammanläggningar gick 
inte att bedöma för närvarande. Partiet ville att det snarast vidtogs åtgärder för att 
slärka den kommunala demokratin och därför utreda vilken kommunstorlek 
(folkmängden) som var bäst för att främja den kommunala självstyrelsen. Detta 
borde också ske med hänvisning till de sammanläggningar som skulle komma att 
genomföras i framtiden. 1 denna utredning borde även fördelningen av ansvars
områden mellan staten, landstingen och kommunerna ses över, liksom relationen 
mellan stat och kommun i största allmänhet. Ett sätt alt stärka den kommunala 
självstyrelsen var att statsbidragen till kommunerna i mycket större utsträckning 
skulle vara generella istället för specialdestinerade till särskilda ändamål.534

Motionen avslutades med yrkanden om avslag på propositionen i sin helhet 
och att regeringen efter utredning fick i uppdrag att till riksdagen lägga fram för
slag om att återställa realvärdet på statsbidragen till kommunerna och att detta 
skulle inkludera en förbättrad kommunal skatteutjämning. Vidare skulle det 
framläggas förslag om att införa en aktiv lokaliseringspolitik som syftade till att 
skapa bättre förutsättningar för kommunernas verksamhet. Slutligen skulle rege-

533 Motion Första kammaren 1961, Nr 715, och Motion Andra kammaren 1961, Nr 860.
534 Motion Första kammaren 1961, Nr 715, och Motion Andra kammaren 1961, Nr 860.



ringen snarast möjligt utreda hur den kommunala självstyrelsen skulle kunna 
förbättras i enlighet med vad som framförts i föreliggande motion.535

Utöver följ dmotionerna till propositionen behandlade konstitutionsutskottet 
även motioner från både vårriksdagen 1961 och vårriksdagen 1962 som hade en 
koppling till frågan om en ny kommunindelning. Under vårsessionen 1961 in
lämnades en motion som var likalydande i respektive kammare, undertecknad av 
28 centerpartistiska riksdagsledamöter, varav 16 i första kammaren och 12 i 
andra kammaren. Motionerna var daterade den 17 respektive 18 januari 1961, 
vilket var cirka två veckor innan de indelningssakunniga överlämnade sitt betän
kande till regeringen. Innehållet i betänkandet var därför inte offentligt vid denna 
tidpunkt. Centerpartiet hade dock en representant i utredningen, varför riksdags
gruppen naturligtvis kan ha fått information om innehållet. Motionerna handlade 
om krav på en omprövning av uppgiftsfördelningen mellan staten, landstingen 
och kommunerna. Ett skäl till att motionen lämnats in var att det hade funnits en 
tendens under senare år att staten i allt större utsträckning hade tillfört kommun
sektorn nya ansvarsområden, men där kommunerna inte sällan haft myckel be
gränsat utrymme för självständigt beslutsfattande. Frågan om en ny kommunal 
indelning hade nu aktualiserats, men enligt motionen fanns det inte skäl att ha 
särskilt bråttom med denna fråga. Istället fanns det goda skäl att överväga att 
flytta över kommunala ansvarsområden till andra huvudmän.536

Motionerna utmynnade i krav på att riksdagen skulle begära att regeringen 
gav ett tilläggsuppdrag till utredningen om en översyn av den kommunala indel
ningen att företa en förutsättningslös omprövning av uppgiftsfördelningen mel
lan staten, landstingen och kommunerna. I avvaktan på resultatet av denna pröv
ning borde det inte tas några beslut om den framlida kommunindelningen. Detta 
ansågs vara fullt möjligt, eftersom införandet av enhetsskolans högstadium 
mycket väl kunde ske genom interkommunal samverkan. 37

Under motionstiden i januari 1962 inlämnades det fem motioner som ansågs 
ha anknytning till kommunindelningsfrågan. I två fåll var fråga om likalydande 
motioner i respektive kammare, varför det de facto handlade om tre motioner. 
Den första var inlämnad av tre högerledamöter, en i första kammaren och två i 
andra kammaren, och i den framfördes krav på uppskov med riksdagsbeslutet om 
en ny kommunindelning. Motivet var att flera beslut av betydelse för kommun
indelningen ännu inte var fattade och att detta borde ske innan det togs något be
slut om att genomföra en indelningsreform. Det handlade om städernas donat
ionsjord, städernas domstolar, städernas särskilda rättigheter och skyldigheter, 
huvudmannaskapet för polisväsendet och skattemyndigheternas organisation.535

Den andra motionen var skriven av fem ledamöter (två i första och tre i andra 
kammaren) från Kommunisterna. I den framfördes krav på att förstärka del med-

"5 Motion Första kammaren 1961, Nr 715, och Motion Andra kammaren 1961, Nr 860 s 8.
536 Motion Första kammaren 1961,Nr 14, och Motion Andra kammaren 1961, Nr 24. Med tanke på 

att de inte direkt handlade om kommunblocksfrågan avstår jag från att räkna upp namnen på de 
riksdagsledamöter som hade undertecknat motionerna.

537 Motion Första kammaren 1961, Nr 14, och Motion Andra kammaren 1961, Nr 24.
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borgerliga inflytandet över den kommunala verksamheten. Motionärerna sade sig 
vara anhängare av sammanläggningar av kommuner i enlighet med proposition
en, men i de större kommunerna fanns det behov av direktvalda stadsdels-/kom- 
mundelsräd. Motionen utmynnade därför i att riksdagen skulle begära att rege
ringen skulle tillsätta en utredning som lade fram förslag om förändringar av lag
stiftningen så att det kunde införas direktvalda stadsdels-/kommundelsråd.539

Den tredje motionen var skriven av en högerledamot i första kammaren. Han 
framförde uppfattningen att det fanns skäl till att genomföra en reform i huvud
sak i enlighet med propositionen. Det fanns dock behov av att göra vissa föränd
ringar. En sådan ändring gällde att regelverket om reformen inte borde ingå som 
ett tillägg till 1919 års indelningslag, utan istället utformas som en egen särskild 
lag. I denna lag skulle det även finnas bestämmelser om kommunblockens sam- 
arbetsnämnder. Detta hade varit fallet med de sakkunnigas betänkande.540

Vid en sammanfattning av de riksdagsmotioner som togs upp till behandling i 
utskottet kan det konstateras att tre av följdmotionema framförde krav på alt den 
framlagda propositionen måste avslås. Det gällde motioner av fyra folkpartister 
samt Högerpartiets och Centerpartiets partimotioner. Högermotionen angav att 
propositionen kunde bifallas om ett antal relativt långtgående krav på föränd
ringar, inkluderande nya utredningar, hörsammades av riksdagen. Centerpartiets 
motion var den som uppvisade det mest principiella motståndet mot att genom
föra en omfattande indelningsreform, även om partiet var med på att vissa sam
manläggningar var påkallade. Partiet trodde att genom ökade statsbidrag, inklu
sive en förbättrad skatteutjämning, och statliga lokaliseringspolitiska åtgärder 
skulle behovet av sammanläggningar till stor del falla bort. En högermotion be
gärde ytterligare uppskov med riksdagsbehandlingen av frågan om den kommu
nala indelningen, men de framförda argumenten kan inte ses som övertygande.

Konstitutionsutskottets utlåtande
Redan innan propositionen logs upp i konstitutionsutskottet beslöt utskottet den 
17 oktober 1961 att anlita en jurist som särskild föredragande i kommunindel
ningsfrågan.541 Utskottet behandlade frågan på nytt den 8 november 1961, då del 
noterades att motionstiden med anledning av propositionen hade förlängts, vilket 
skulle innebära att utskottsbehandlingen av frågan fick ske vid en senare tidpunkt 
än vad som varit avsikten.542 Vid utskottssammanträdet den 14 november 1961 
fick ledamöterna en redogörelse för innehållet i propositionen.543 Redogörelsen 
för innehållet fortsatte vid utskottets möte den 16 november, då flera av ledamö-

539 Motion Första kammaren 1962, Nr 246, av Gunnar Öhman och Fritiof Lager och Motion Anära 
kammaren 1962, Nr 299, av Hilding Hagberg, Helmer Holmberg och Henning Nilsson.
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tema av de indelningssakkunniga och generaldirektörerna för Socialstyrelsen och 
Skolöverstyrelsen fick framföra sina synpunkter i frågan. 44 Vid mötet den 21 
november 1961 fick två tjänstemän från Inrikesdepartementet företräde inför ut
skottet. En av dem var Arne Fröjd som varit sekreterare i de indelningssakkun
niga. Fröjd hade nu avancerat till kansliråd i departementet.54' Den 28 november 
1961 beslöt utskottet tillsätta en särskild delegation inom utskottet för beredning 
av frågan om indelningsreformen. Delegationen bestod av sex utskottsledamöter, 
varav tre representerade Socialdemokraterna samt vardera en person från Cen
terpartiet, Folkpartiet och Högerpartiet. Det togs även beslut om att föreslå att 
riksdagsbeslutet i frågan skulle uppskjutas till våren 1962.546 Utskottsordföran- 
den informerade vid mötet den 7 december 1961 om att talmanskonferensen 
hade tillstyrkt att frågan sköts upp till vårriksdagen 1962. 47

Vid konstitutionsutskottets första sammanträde år 1962, hållet den 17 januari, 
gavs delegationen i uppdrag att fortsätta beredningen av indelningsfrågan.548 När 
utskottet hade möte den 6 februari 1962 hade nya motioner med anledning av 
propositionen inkommit.544

Den 13 februari 1962 var det dags för utskottet att ta slutlig ställning till pro
positionen och följdmotionema. Ordföranden Bengt Elmgren (s) redogjorde för 
det försök till uppgörelse i frågan som utarbetats av den delegation som tillsatts. 
På ett tidigt stadium hade det skisserats en lösning som gick ut på att den befint
liga kommunala indelningslagen inte skulle bli föremål för någon förändring. 
Istället var avsikten att utforma en fristående lag om kommunala samarbetsom- 
råden. Dessa skulle utformas på ungefär samma sätt som angavs gällande block
en i propositionen. Del betydde att samarbetsområdena normalt måste ha 8000 
invånare 1975. Staten borde verka för att det tillsattes kommunala samarbets- 
nämnder i dessa områden, men det var inte obligatoriskt. Ledamöterna i delegat
ionen hade förhoppningen att en lämplig kommunindelning sedan skulle växa 
fram på organisk väg utifrån indelningen i samarbetsområden. 1 så fall fanns det 
inget behov av att vidta några tvångsåtgärder för att fa till stånd sammanlägg
ningar av kommuner. Ett medel för att på sikt nå dit var ett utbyggt interkommu- 
nalt samarbete i samarbetsområdena. Andra lämpliga åtgärder var en förbättrad 
skatteutjämning och överväganden om ändrade huvudmannaskap i den offentliga 
sektorn. Delegationen hade utarbetet ett utkast till utskottsutlåtande på grundval 444 445 * * *

444 Riksarkivet, Maricbcrg: Konstitutionsutskottets allmänna protokoll 1961: Protokoll Konstitut
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av kompromissen. Centerpartiets och Högerpartiets medlemmar i delegationen 
hade efter kontakter med respektive riksdagsgrupp valt att inte ställa sig bakom 
uppgörelsen. Det innebar att det bara var Socialdemokraterna och Folkpartiet 
som gått vidare med en gemensam skrivning av ett majoritetsutlåtande. Uppgö
relsen hade sanktionerats av partiernas riksdagsgrupper. Denna uppgörelse inne
bar dock till stor del att innehållet i propositionen godtogs, men att det skedde en 
tydlig betoning av att alla sammanläggningar inom ramen för indelningsrefor- 
men måste ske på frivillig väg.550 Skrivningarna om förbättrad skatteutjämning 
och överväganden om förändrade huvudmannaskap bör tolkas som försök att 
blidka Centerpartiet och Högerpartiet, men detta lyckades sålunda inte.

Utskottet övergick därefter till att i sak behandla yrkanden från Högerns och 
Centerpartiets utskottsledamöter samt från folkpartisten Yngve Hamrin (1907-
1969). Dessa yrkanden handlade om att yrka bifall till de motioner som lämnats 
in av Centerpartiet, Högerpartiet och av en begränsad skara folkpartister. För att 
förenkla framställningen räcker det med att konstatera att alla dessa yrkanden 
röstades ned efter voteringar, där majoriteten utgjordes av Socialdemokraterna 
och tre av fyra folkpartister i utskottet. De avslagna yrkandena resulterade sedan 
i de tre reservationer som behandlas nedan.551

Konstitutionsutskottets utlåtande lämnades alltså till riksdagen den 13 februari 
1962. I detta fanns, som vanligt, en sammanfattning av de indelningssakkunnigas 
betänkande, remissvaren över betänkandet, propositionen och de motioner som 
lämnats. Allt detta har redan behandlats ovan, varför jag enbart berör utskottets 
motivering samt de reservationer som lämnades mot majoritetens skrivningar.552

Det konstaterades att vid tiden för genomförandet av 1952 års indelningsre- 
form hade den setts som ett stort ingrepp i kommunindelningen. Det fanns flera 
faktorer som bidragit till att en ny indelningsreform nu var aktuell. För det första 
hade del inte varit realistiskt att göra en så stor reform redan i början av 1950- 
talet. För det andra hade det inte varit möjligt att förutse den snabba samhällsut
veckling som skett efter år 1945. Det handlade bl.a. om att befolkningsminsk- 
ningen på landsbygden varit betydande och att det numera ställdes större krav på 
kommunernas kapacitet på flera ansvarsområden såsom skolväsendet, socialvår
den, hälsovården och byggnadsväsendel. Det hade uppstått större skillnader mel
lan olika kommuner gällande möjligheterna att ge invånarna en god kommunal 
service. Del fanns även risk för att den kommunala självstyrelsen avsevärt skulle 
försvagas. Detta sågs som allvarligt därför att just denna självstyrelse var en så 
viktig del i landets demokratiska styrelseskick och den ansågs ha bidragit till den 
lugna inrikespolitiska utvecklingen i Sverige.553

Utskottet såg positivt på förändringar av huvudmannaskapet för olika delar av 
den offentliga verksamheten. Ett sådant exempel var att staten kunde överta an
svaret för polisväsendet från kommunerna. Även en förbättrad kommunal skatte-

550 Riksarkivet, Maricbcrg: Konstitutionsutskottets allmänna protokoll 1962: Protokoll Konstitut- 
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utjämning välkomnades av utskottet. Att vidta sådana åtgärder var emellertid inte 
tillräckligt för att komma till rätta med de problem som var förknippade med an
talet kommuner som hade mindre god ekonomisk bärkraft. Förekomsten av såd
ana kommuner medförde ett ökat behov av interkommunal samverkan, men 
också att fler kommuner hade planer på sammanläggning med andra kommuner. 
År 1960 hade närmare 200 kommuner sådana planer. De kommuner som ställde 
sig vid sidan av interkommunal samverkan och/eller kommunsammanläggningar 
skulle däremot hamna i en besvärlig situation. Risken för detta borde förebyggas 
genom att det vidtogs åtgärder. Framförallt skulle det interkommunala samar
betet inriktas på att framtida kommunsammanläggningar kom till stånd. M

Utskottets majoritet kom därför till följande slutsats gällande behovet av att 
göra framtida kommunsammanläggningar:

Med hänsyn till det anförda finner utskottet det nödvändigt att en fäst 
grundval skapas för framtida sammanläggningar av kommuner. Utskottet 
biträder därför propositionens förslag alt planer skall upprättas för en ny 
kommunindelning i syfte att ge kommunerna och andra myndigheter väg
ledning beträffande den ur skilda synpunkter mest ändamålsenliga in
riktningen av de interkommunala samarbets- och sammanläggningssträv- 
andena.55'^

Vidare anslöt sig utskottet till alt det interkommunala samarbetet och de framtida 
kommunerna skulle byggas upp utifrån näringsgeografiskt sammanhängande 
regioner. Det borde kunna skapa en grund för kommunal gemenskap i framtiden. 
De i propositionen föreslagna riktlinjerna för indelningen var en lämplig grund 
för att åstadkomma lämpliga kommunbildningar. Detta skulle bidra till att und
vika felinvesteringar i kommunerna som inte var samhällsekonomiskt motive
rade. Att bygga upp samarbetet kring en centralort skulle också bidra till att på
verka den kommunala förvaltningens effektivitet i positiv riktning, detta obero
ende av om det stannade vid interkommunal samverkan eller om det blev en 
kommunsammanläggning. Utskottet tillstyrkte mot bakgrund av detta de av rege
ringen föreslagna principerna för indelningsarbetet. Blocken skulle därför 
sålunda omfatta områden som sammanhängde kommersiellt, ekonomiskt och 
kommunikationsmässigt runt en centralort. I regel skulle befolkningsunderlaget 
uppgå till minst 8000 invånare år 1975.556

Utskottet instämde också med vad som fanns angivet i propositionen om vissa 
avsteg från reformprinciperna. Mer i förbigående omnämndes de särskilda utred
ningar som skulle göras i de tre storstadsområdena. I övrigt skulle det vara aktu
ellt med jämkningar inom framförallt två typer av områden:

• Kommuner omkring större städer.
• Områden som hade gles befolkning och långa geografiska avstånd.

4 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr I, s 27f.
555 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr I, s 28.
556 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr /, s 28f.



Om inte sådana avsteg var möjliga att göra skulle detta leda till att det bildades 
kommunblock som blev alltför vidsträckta och där det inte fanns någon möjlig
het att åstadkomma en naturlig intressegemenskap mellan invånarna. I länen i 
Norrland skulle det därför vara tvunget att göra vissa avsteg från kravet på att 
kommunblocken skulle ha en allsidig näringsgeografisk struktur. Det kunde 
också bli nödvändigt att göra undantag från minimifolkmängden i fall där det an
sågs påkallat att undvika all sammanföra områden (kommuner) som hade svag 
inbördes samhörighet. 1 första hand borde kommunblocken bildas av hela kom
muner, men i speciella fall kunde församlingsgränserna istället användas som 
gräns mellan blocken. Indelningsarbelel skulle utföras av landets länsstyrelser, 
men indelningen skulle slutligen fastställas av regeringen. Det fanns främst två 
motiv till detta, dels att länsstyrelsernas beslut ändå skulle kunna överklagas till 
regeringen, dels att det kunde bli aktuellt att bilda block som skar länsgränsen. 
Enligt utskottet var det realistiskt att länsstyrelserna kunde överlämna sina för
slag till blockindelning till regeringen senast den 31 mars 1963. Regeringen 
borde ha möjlighet att ge länsstyrelser mer tid.557 558

En viktig passus i utskottsutlåtandet var frågan om frivilligprincipen. Här an
förde utskottet följande:

Det är utskottet angeläget att med eftertryck betona, alt den indelnings- 
reform, som kan väntas efter hand växa fram på grundval av indelnings- 
planema, avses helt få frivillig karaktär. Kommunerna själva bör ha ett 
avgörande inflytande i frågan om eller när sammanläggning skall komma 
till stånd. Även om utvecklingen i fråga om sammanslagning av kommun
er eller samverkan inom kommunblocken skulle ske något långsammare 
än beräknat bör detta ej få motivera tvångsåtgärder från statsmakternas 
sida.55s

Det betydde att utskottet inte godtog ministerns förslag om att det skulle ske en 
uppföljning av resultaten i form av sammanläggningar som skett fram till 1967.

Vid beslut om kommunala indelningsändringar skulle det vara möjligt att göra 
avsteg från den gällande kommunblocksindelningen, om det fanns särskilda skäl 
till detta. Huvudspåret var dock att indelningsändringar skulle ske i enlighet med 
kommunblocksindelningen. Även om det inte skulle vara obligatoriskt att bilda 
samarbetsnämnder i kommunblocken borde statliga organ verka för att sådana 
nämnder verkligen kom till stånd. Därför borde länsstyrelserna ges rätt att ta ini
tiativ till alt det bildades samarbetsnämnder. Samarbetsnämndernas uppgift var 
att främja samverkan mellan kommunerna i kommunblocket och kunna avge ytt
randen i sådana frågor. Därför borde nämnderna bestå av ledande politiker från 
respektive kommun. Vidare fanns del behov av alt göra en översyn av en del av 
de lagar som reglerade den kommunala verksamheten. Utskottet uttalade även en

557 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr /, s 29f.
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positiv inställning till förslaget om att försöka stimulera medborgarnas intresse 
för kommunala frågor. Detta i syfte att förstärka den kommunala demokratin.'"''

Utskottet vidimerade att det fanns komplikationer vid sammanläggningar mel
lan städer som hade rådhusrätt och omkringliggande landskommuner. Därför 
borde det i enlighet med vad som föreslagits i propositionen genomföras en ut
redning om att införa en enhetlig kommunbeteckning. I avvaktan på resultat av 
en sådan utredning borde inga nya orter fa stadsrättigheter.559 560

Utskottet föreslog slutligen att riksdagen borde anta det lagförslag som lagts 
fram i propositionen, dock med två mindre ändringar. För det första fixerades la
gens ikraftträdande till den 1 april 1962. För det andra ändrades tidpunkten för 
länsstyrelsernas överlämnande av förslagen till kommunblocksindelning till re
geringen från den 31 december 1962 till den 31 mars 1963.561 Vidare föreslogs 
riksdagen godkänna: ’'de i utskottets motivering upptagna principerna för upp
görande av planer för kommunindelning”.562

Bakom utskottsutlåtandet stod 13 av 20 ledamöter i utskottet. De utgjordes av 
samtliga 10 socialdemokrater och 3 av 4 folkpartister. En socialdemokratisk le
damot i utskottet lämnade emellertid ett särskilt yttrande där han i praktiken tog 
ställning för att införa en enhetlig kommunbeteckning. Skälet till detta var att en 
enhetlig kommunbeteckning skulle underlätta kommunsammanläggningar. Det 
lämnades tre olika reservationer mot utlåtandet. För det första av en ledamot till
hörande Folkpartiet. För det andra av Högerpartiets fyra representanter i utskot
tet. För det tredje av Centerpartiets båda utskottsledamöter.563

Den första reservationen lämnades av andrakammarledamoten Yngve Hamrin, 
representerande Folkpartiet och bosatt i Jönköpings stad. lian yrkade avslag på 
propositionen framförallt med hänvisning till att det först måste göras en utred
ning om uppgiftsfördelningen mellan staten, landstingen och kommunerna. Han 
hänvisade särskilt till den riksdagsmotion som lagts av fyra folk part i st i ska leda
möter, där kravet på en sådan utredning fördes fram. Även frågan om den kom
munala demokratin borde bli föremål för en utredning innan det eventuellt togs 
något beslut om att genomföra en sammanläggningsreform. Frågan om bibehål
landet av lekmannainflytandet över kommunal verksamhet skulle särskilt beaktas 
av utredningen.564 i Svenskt Biografiskt Lexikon beskrivs Yngve Hamrin bl.a. 
som en enstöring i riksdagen som inte alltid hade så lätt att samarbeta med sina

559 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr /, s 30f.
560 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr 1, s 31 f.
561 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr /, s 32f.
562 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr 1, s 33.
563 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr I, s 34 47. Dc 10 socialdemokrater som stod bakom 

utskottsutlåtandet var Bengt Elmgrcn (ordförande i KU), Karl Damström, Georg Pettersson, Carl 
Olsen och Erik Olsson från Första kammaren samt Ingemar Andersson, Erik Adamsson, Tore 
Bengtsson, Birger Nilsson och Stig Alcmyr från Andra kammaren. Det var Alcmyr som lämnade 
det särskilda yttrandet om att intora enhetlig kommunbeteckning. Dc tre folkpartister som också 
ingick i majoriteten varjohan Kronstrand och Ingrid Scgcrstcdt Wiberg från Första kammaren samt 
Olof Flammar, tillhörande Andra kammaren. Namnen på reservanterna redovisas nedan i noterna 
som är kopplade till respektive reservation.
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partikamrater, men som hade en stark egen övertygelse.565 Därför ter det sig inte 
som direkt förvånande att han valde att gå en egen väg vid sidan av sina parti
kamrater i kommunindelningsfrågan.

Den andra reservationen hade lämnats av Högerpartiets fyra representanter i 
konstitutionsutskottet. Precis som i partimotionen framhölls det att det inte fanns 
någon given uppgiftsfördelning mellan staten, landstingen och kommunerna. Det 
hänvisades också till att flera frågor med koppling till kommunindelningen ännu 
inte var avgjorda. Det gällde bl.a. huvudmannaskapet för polisväsendet. Det 
fanns därför goda skäl alt skjuta upp beslutet om den framlida kommunala indel
ningen. Reservanterna menade att propositionen borde avslås och istället skulle 
det tillsättas en utredning om den lämpligaste uppgiftsfördelningen mellan stat, 
landsting och kommun. Därefter skulle kommunindelningsfrågan tas upp till ny 
prövning. Beslutet om den nya kommunindelningen var inte så brådskande som 
det hade påståtts. Skolberedningen hade nämligen uttalat att införandet av en- 
hetsskolans högstadium inte krävde någon ny kommunal indelning. Dessutom 
fanns det enighet om att frivilligprincipen skulle gälla för alla sammanläggningar 
mellan kommuner. Det innebar att det ändå skulle ta åtskillig tid innan reformen 
var slutförd, varför ett uppskov med beslutet inte skulle få några egentliga nega
tiva konsekvenser. Däremot skulle det bli ett flertal fördelar av att vänta in avgö
randet av ännu inte avgjorda frågor och av den föreslagna utredningen om upp
giftsfördelningen inom den offentliga sektom. 1 avvaktan på ett beslut om den 
framtida kommunala indelningen kunde kommunala indelningsändringar beslu
tas enligt det befintliga regelverket i form av indelningslagen från 1919.566

Reservationen utmynnade i yrkanden om att avslå propositionen samt att istäl
let tillsätta en utredning om uppgiftsfördelningen och kostnadsfördelningen mel
lan staten, landstingen och kommunerna. Vidare måste de nu avslutade utred
ningarna om polisväsendet, socialförsäkringarna och städernas domstolar ha re
sulterat i riksdagsbeslut om den framtida organiseringen. Även andra statliga ut
redningar av betydelse för den kommunala indelningen måste i huvudsak ha slut
förts. Först därefter kunde frågan om den framtida kommunindelningen tas upp 
till behandling i riksdagen. Om avslagsyrkandet på propositionen avslogs av 
riksdagen framfördes ett yrkande i andra hand om att lagtexten i propositionen 
skulle förändras i enlighet med vad som framförts i Högerpartiets motion. Det 
gällde bl.a. att kommunblocksindelningen skulle fastställas av länsstyrelserna, att 
enskilda kommuner kunde slippa att ingå i block om det fanns särskilda skäl 
samt att större städer inte borde sammanläggas med omkringliggande lands
bygdsområden mer än i undantagsfall. Vidare borde riksdagen inte nu ta ställ
ning till om och i så fall när regeringen skulle återkomma till riksdagen med nya 
förslag gällande den kommunala indelningen. Därutöver skulle riksdagen kräva

565 Ståhl 1971 s 233 f. Artikeln i SBL skrevs av Hamrins riksdagskollcga och partikamrat Manne 
Ståhl, vilket betyder att artikelförfattaren hade ingående kännedom om Hamrins insatser som leda
mot av riksdagen. Ur vetenskaplig och objektiv synvinkel kan det kanske ifrågasättas om det var 
helt lämpligt att anlita Ståhl som artikelförfattare.

566 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr I, s 34ff. De fyra högermännen var Ragnar Svcning- 
son och Ivar Virgin i Första kammaren och Erik Magnusson och Carl Erik Hedin i Andra kam
maren.



att regeringen tillsatte utredningar om dels vilka uppgifter som landets kommu
ner kunde befrias från, dels om kostnadsfördelningen mellan stat, landsting och 
kommun, särskilt för frågor där kommunernas bestämmanderätt var obefintlig.567 568 569

Den tredje reservationen inlämnades av Centerpartiets båda tjänstgörande le
damöter. På samma sätt som i partiets motion betonades vilken stor betydelse 
som den kommunala självstyrelsen hade för Sveriges demokratiska system. För 
övrigt var reservationen, föga förvånande, till stor del en upprepning av det tan
kegods som förts fram i motionen. Kommunsammanläggningar ansågs i viss ut
sträckning vara nödvändiga, men sammanläggningarna borde inte genomföras på 
det sätt som föreslagits i den nu aktuella propositionen. Reservanterna kunde inte 
godta att den nya indelningen byggde på centralorts- och regionprincipen. Inte 
heller minimifolkmängden på 8000 invånare godkändes. Centerpartiet ville istäl
let satsa på en betydligt mer aktiv lokaliseringspolitik som särskilt riktade in sig 
på de mindre tätorterna på landsbygden. Statsbidragen till kommunerna, även in
nefattande skatteutjämningen, borde höjas ordentligt. Kommunerna måste också 
avlastas vissa kostnader, inte minst kostnaderna för folkpensioneringen. Det gick 
inte att ta något beslut om den framtida indelningen förrän frågan om kostnads
fördelningen mellan staten och kommunerna var avgjord. Även frågan om upp
giftsfördelningen inom den offentliga sektorn måste bli föremål för övervägan
den innan det var dags för beslut om indelningen. Det framhölls att det saknades 
bärande motiv till att genomföra en indelningsreform och inrikesministerns tal 
om att förändringen gjordes utifrån kommunernas eget intresse underkändes. 
Kommunsammanläggningar borde i första hand komma till stånd på kommuner
nas eget initiativ. Det fanns behov av att utreda vilken kommunstorlek som var 
lämplig utifrån en strävan att behålla den kommunala självstyrelsen.566

Reservationen avslutades med yrkanden om att avslå det förslag till lagtext 
som återfanns i propositionen, att godkänna de i reservationen angivna princi
perna för frivilliga kommunsammanläggningar samt att uppdra åt regeringen att 
så snart som möjligt utreda åtgärder som kunde bidra till att åstadkomma en för
stärkning av den kommunala självstyrelsen.561’

Debatt och beslut i första kammaren
Debatt och beslut i första kammaren skedde onsdagen den 21 februari 1962. 
Sessionen påbörjades klockan 10,00, men först behandlades fem andra ärenden 
innan det var dags för indelningsfrågan. Kammarens möte pågick till klockan 
17,42, men detta inkluderar de fem omröstningarna om indelningsfrågan. Debat
ten i ärendet bör därför ha pågått som längst under fem till sex timmar. Debatten 
och beslutet omfattar 70 sidor i protokollet, varav 62 gäller själva debatten, me
dan de övriga åtta dels avser redogörelsen för utskottets utlåtande, dels handlar 
om omröstningarna. I debatten deltog 15 av kammarens ledamöter samt inrikes-

567 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr 1, s 39ff.
568 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr I, s 41^17. De båda tjänstgörande ledamöterna från 

Centerpartiet var Harald Pettersson från Första kammaren och Karl Boo från Andra kammaren. 
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minister Rune Johansson, som då var ledamot av andra kammaren, men som 
statsråd naturligtvis hade rätt att ta till orda även i första kammaren. Om Rune 
Johansson inkluderas var det fyra högerpartister, fyra centerpartister, fyra social
demokrater, tre folkpartister och en kommunist som deltog i debatten. Två av de 
socialdemokratiska debattörerna, liksom den enda deltagaren från Kommunister
na, gick in i debatten i ett mycket sent skede. Under större delen av debatten fö
reträddes Socialdemokraterna bara av Bengt Elmgren som var ordförande i kon
stitutionsutskottet och av inrikesministern.570

Talarna från Socialdemokraterna, Högerpartiet och Centerpartiet företrädde 
respektive partilinje i utskottet. De tre folkpartisterna anslöt sig till den stånd
punkt som tre av fyra folkpartister intagit i utskottet, alltså ett bifall till majori- 
tetsutlåtandet. Kommunisternas enda deltagare var positiv till reformen, även om 
han inte direkt yrkade bifall till det utlåtande som utskottsmaj ori teten lagt fram. 
Istället talade han framförallt för sitt partis förslag, framfört i riksdagsmotioner i 
båda kamrarna, om att det borde införas stadsdels- och kommundelsråd.571

Vid en närläsning av de argument som framfördes i debatten kan det ganska 
lätt konstateras att det inte framkom så många nya argument i förhållande till vad 
som tidigare framförts i motionerna och i reservationerna i konstitutionsutskottet. 
De socialdemokratiska debaltdeltagarna ansåg att det fanns ett betydande behov 
av att genomföra sammanläggningar. Detta hade sin grund i alt många lands
kommuner hade genomgått befolkningsminskningar, vilka skulle fortsätta åt
minstone fram till 1970-talet. Inom flera kommunala ansvarsområden, inte minst 
skolväsendet med införandet av enhelsskolans högstadium och socialvården, 
ställdes avsevärt större krav på kommunernas kapacitet att tillhandahålla service. 
Trots dessa omständigheter var förslaget till indelningsreform att betrakta som en 
ganska försiktig linje, genom att frivilliglinjen skulle gälla för alla sammanlägg
ningar. Därför var det förvånande att det uppstått ett så starkt motstånd mot re
formen. Vidare betonades möjligheten att vid behov kunna göra avsteg från de 
principer som skulle gälla för reformen/72

Att flytta över befintliga kommunala ansvarsområden till andra huvudmän var 
inte någon lämplig åtgärd. 1 fråga om socialvården hade detta avvisats vid tidi
gare tillfällen, bl.a. på 1940-talet, då storkommunreformen istället valdes som 
lösning. Om skolväsendet överfördes till landstingen skulle detta innebära att 
kommunernas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen på det lokala planet 
reducerades. Om bara enhelsskolans högstadium fördes över till annan huvud
man skulle ansvaret för det obligatoriska skolväsendet bli uppdelat på flera hu
vudmän, vilket inte var någon fördel.573

570 Protokoll Första kammaren 1962-02-21, Nr 8, s 32 101. Dc som deltog i debatten i Första 
kammaren var från Socialdemokraterna Bengt Elmgren, Rune Johansson, Jonas Jonsson och Erik 
Mossbcrgcr. Från Högerpartiet deltog Ragnar Svcningsson, Erik Hagberg, Ivar Virgin och Rolf Ka- 
ijser. Centerpartiet företräddes i debatten av Harald Pettersson, Torsten Bengtsson, Ferdinand Nils
son och Eric Carlsson. Från Folkpartiet deltog Ingrid Scgcrstcdt Wiberg, Birger Lundström och Jo
han Kronstrand. Slutligen var det Fritiof Lager som talade för Kommunistpartiet.

571 Protokoll Första kammaren 1962-02-2!, Nr 8, s 49-98.
572 Protokoll Första kammaren 1962-02-21, Nr 8, s 49-98.
573 Protokoll Första kammaren 1962-02-21, Nr 8, s 49-98.



Inrikesministern menade att riktpunkten på 8000 invånare 1975 för kommun
blocken skulle tillämpas med en viss flexibilitet. Blocken skulle även kunna bil
das med något lägre folkmängd. Att bilda kommunblock som var näringsgeogra- 
tiskt sammanhängande skulle även bidra till att invånarna skulle känna inbördes 
samhörighet. Statsrådet hävdade det borde iakttas försiktighet med att låta större 
städer bilda block ihop med större landsbygdsområden, då det fanns problem 
med det. Kommunblocksreformen sades handla om en form av solidaritet mellan 
stad och land, där dessa båda områden skulle kunna samsas i samma kommunala 
enhet i framtiden. Detta tog sig bl.a. uttryck i att blockens centralorter skulle vara 
en viktig resurs för den omkringliggande landsbygden.574

En socialdemokratisk ledamot gav goda exempel på detta från sin egen hem
kommun, där staden och den omkringliggande landskommunen nyligen lagts 
samman. Den förbättrade kommunala servicen som skulle åstadkommas till följd 
av blocken, inte minst förlagd till centralorterna, skulle kunna vara ett medel att 
kunna begränsa utflyttningen från landsbygden till de större städerna. 75

En socialdemokratisk ledamot från Hallands län hade uppfattningen att vid 
storkommunreformen hade det tagits alltför stor hänsyn till kommunernas syn
punkter på den lokala indelningen, varför det blev för många storkommuner med 
låg folkmängd. Detta hade medfört att dessa kommuner inte hade haft någon sär
skilt positiv utveckling efter år 1952. Det var därför inte möjligt att använda sig 
av frivilligprincipen vid kommunblocksindelningen. I hans hemlän borde det 
därför bildas fem till sju kommunblock.v<’

De tre folkpartister som deltog i debatten intog ståndpunkter som låg mycket 
nära dem som socialdemokraternas företrädare framförde. Det framhölls att ma
joritetsforslaget från utskottet var en åtgärd som syftade till att slå vakt om den 
kommunala självstyrelsen. Att huvuddelen av Folkpartiets ledamöter nu hade 
ställt sig bakom förslaget berodde inte minst på att frivilligprincipen för alla 
kommunsammanläggningar hade betonats. En annan grund var att de indelnings- 
sakkunniga hade framfört många bärande skäl till att det fanns ett verkligt behov 
av en reform. Att bara tillgripa samverkansavtal mellan kommunerna var inte 
någon framkomlig väg, då det skulle leda till en olämplig uppsplittring av kom
munernas verksamhet. Samma sak gällde för kommunalförbunden, vilka skulle 
urholka de mindre kommunernas självbestämmanderätt.577

Folkpartisterna uttalade också att kommunerna säkert hade ett så stort intresse 
av att genomföra kommunsammanläggningar att det inte skulle bli aktuellt att 
tillgripa några tvångsåtgärder. Att skjuta upp beslutet med hänvisning till på
gående och föreslagna utredningar var problematiskt, dä det även i framtiden 
skulle pågå utredningar som det kunde hänvisas till för att skjuta upp ställnings
tagandet. Ett skäl till att fatta beslut nu var att det fanns ett relativt stort antal an
sökningar om kommunsammanläggningar som var inlämnade till de berörda stat
liga organen. Ett snabbt ställningstagande i riksdagen till frågan om den framtida

s74 Protokoll Första kammaren 1962-02-21, Nr 8, s 49-98.
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kommunindelningen skulle vara till stor fördel för handläggningen av dessa 
ärenden. Det skulle därigenom skapas en bättre planmässighet och överblick gäl
lande den mest adekvata framtida kommunindelningen.57,s

Högerpartiets argumentation för sin linje innebar i huvudsak en upprepning av 
de argument som framförts i partimotionen och utskottsreservationen. Ett skäl till 
att det fanns ett motstånd mot indelningsreformen var att frågan forcerats så 
mycket av inrikesministern, framförallt under den första delen av processen som 
inföll efter att de indelningssakkunniga överlämnat sitt betänkande i början av 
februari 1961. Dessutom hade bara 47 procent av landets kommuner tillstyrkt 
förslagen i betänkandet. Högerpartiets representanter ville dock på inget sätt för
neka att det fanns behov av att genomföra sammanläggningar. Det fanns ett stort 
behov av att först genomföra en grundlig utredning av den lämpligaste uppgifts
fördelningen mellan staten, landstingen och kommunerna innan någon omfat
tande kommunal indelningsreform sattes igång. Det fanns också behov av att se 
över kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Under denna lid hade det 
också varit möjligt för skeptiska kommunalpolitiker att få tid alt tänka över frå
gan om sammanläggningar. Det framfördes tvivel på att frivilligprincipen skulle 
bli bestående. Det var också tänkbart att statliga organ skulle utöva andra slags 
påtryckningar på kommunerna. Möjligheterna att avstå från deltagande i samar- 
betsnämnderna bedömdes som små. En av partiets representanter lade även fram 
ett kompletterande yrkande som innebar att partiet inte var motståndare till att 
det nya tillägget till den kommunala indelningslagen trädde i kraft vid det till
fälle som angavs i utskottsutlåtandet.577

Högerns representanter menade att det inte fanns särskilt stora principiella 
åsiktsskillnader mellan deras parti och Socialdemokraterna och Folkpartiet som 
stod bakom utskoltsutlåtandet. Orsaken till att det inte ändå uppnåddes någon 
enighet låg i att Högerpartiet först ville klara ut vilka förvaltningsuppgifter som 
kommunerna i framtiden skulle ansvara för. Ulan utredning fanns det större risk 
för att den föreslagna nya kommunindelningen inte blev bestående särskilt länge 
på samma sätt som gällt för 1952 års indelningsreform. En annan skillnad var att 
Högerpartiet i ännu större utsträckning ville betona frivilligprincipen. Det fördes 
även fram kritik mot att utskottets majoritet inte hade behandlat motionerna till
räckligt ingående, utan enbart förklarat motionerna besvarade i avslutningen av 
utlåtandet. Högern hyste också en oro över att den kommunala självstyrelsen och 
den kommunala demokratin skulle genomgå försämringar till följd av den nu fö
reslagna indelningsreformen.7*11

Centerpartiets motstånd mot indelningsreformen var mer principiellt uttalat än 
de invändningar som fördes fram av Högerpartiet. Centerns representanter vände 
sig mot att centralorts- och regionprincipen skulle tillämpas generellt och var inte 
heller med på att kommuner behövde ha minst 8000 invånare för att kunna klara 
av sina åtaganden på ett fullt godtagbart sätt. Centern ville att kommunerna 
skulle vara näringsgeografiskt och ekonomiskt sammanhängande områden, men 578 579 580
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på grundval av lokala förhållanden och behov. Ett fullständigt anammande av 
centralortsprincipen skulle ytterligare påskynda landsbygdens avfolkning. Det 
fanns uppenbara risker för att alltför stor del av nyetableringar och investeringar 
förlädes till centralorterna. Från Centerpartiets sida fanns det förhoppningar om 
att urbaniseringsprocessen skulle stanna av. Ett bra sätt att förbättra läget för de 
mindre kommunerna var att höja statsbidragen, även innefattande en mer långt
gående skalteutjämning. Att lägga samman kommuner till större enheter skulle 
bara medföra en begränsad och därför otillräcklig skatteutjämning. En annan vik
tig åtgärd var att staten skulle bedriva en mer aktiv lokaliseringspolitik, som 
skulle leda till bättre betingelser för kommunernas verksamhet.5X1

Partiets företrädare vitsordade att det fanns behov av att genomföra en del 
kommunsammanläggningar, men att de inte borde vara så långtgående att de in
nebar en allvarlig försvagning av den kommunala självstyrelsen. 1 nuläget var ett 
stort antal personer förtroendevalda i landets kommuner, men genom indelnings- 
reformen skulle antalet uppdrag reduceras högst avsevärt. Detta skulle riskera att 
leda till att medborgarnas intresse för de kommunala frågorna skulle reduceras i 
alltför stor utsträckning. En annan invändning mot förslaget till indelningsreform 
var att det, enligt partiet, grundades på otillräckliga utredningar och bedömningar 
som inte var fullt realistiska. De otillräckliga utredningarna handlade framförallt 
om att det inte gjorts någon analys av vilka uppgifter som kommunerna borde ut
föra. Utredningen borde omfatta en fullständig översyn av uppgiftsfördelningen 
mellan staten, landstingen och kommunerna. Detta var en punkt där Centerpartiet 
och Högerpartiet hade precis samma uppfattning. Det framhölls att kommunerna 
sannolikt inte borde syssla med utbetalningar av bidrag som utgick på samma 
grunder över hela landet. Det kunde också vara tänkbart att en annan huvudman 
än kommunerna ansvarade för hela eller delar av skolväsendet. Ett ansvarsom
råde som kommunerna med stor sannolikhet inom en relativt snar framtid skulle 
släppa var polisväsendet. Detta skulle vara en fördel för kommunerna. På samma 
sätt som Högerpartiet i debatten uttryckte man tveksamhet om hur länge som fri
villigprincipen för samtliga kommunsammanläggningar inom ramen för refor
men skulle bestå.2*2

Det framhölls att initiativen till kommunsammanläggningar måste komma 
från kommunerna utan någon statlig dirigering genom kommunblock. På samma 
sätt borde kommunerna ha rätt att bilda samarbetsnämnder. Det var vidare fullt 
möjligt att införa enhetsskolans högstadium enbart med hjälp av interkommunal 
samverkan. Indelningsreformen var en cenlraliseringsåtgärd som uppskattades av 
landets länsstyrelser därför att de i framtiden bara behövde hålla kontakt med 
300 kommuner istället för dagens 1000 kommuner. Detta var en bidragande or
sak till att länsstyrelserna med bara ett undantag tillstyrkte genomförandet av en 
indelningsreform. Centraliseringsåtgärder var en pågående trend i samhället. De
centralisering och kommunal självstyrelse stod tyvärr inte särskilt högt i kurs.5*1 581 582 583
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När debatten avslutats gick kammaren till beslut. Vid den första omröstningen 
gällde frågan om propositionen skulle bifallas eller avslås. Därvid röstade 101 
ledamöter för ett bifall till propositionen, medan 37 ledamöter röstade för att den 
skulle avslås. Därutöver valde tre ledamöter att avstå från att rösta.5*4 Utifrån le
damöternas parti fördelades rösterna enligt vad som framgår av tabellen nedan.

Tabell 24 Omröstning i Första kammaren 1962-02-21 om ja eller nej till 
regeringens proposition med förslag till kommunal indelningsreforin

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande Totalt

S 70 0 1 6 77

K 3 0 0 0 3

C 0 15 2 2 19

Fp 28 0 0 1 29

H 0 22 0 1 23

totalt 101 37 3 10 151

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kam
mare 1962-02-21 Nr 8 s 98.

Det visar sig alltså att det bara var ledamöter från Högerpartiet och Centerpartiet 
som röstade nej till propositionen. Ledamöterna från Socialdemokraterna, Folk
partiet och Kommunisterna röstade med ett undanlag för propositionen. Detta 
undantag utgjordes av Erik Wämberg (s) från Östergötlands län. Wämberg hade 
som tidigare nämnts lämnat en motion med krav på att det inte fick förekomma 
någon form av påtryckningar på kommunerna som kunde ifrågasätta frivillig
principen. De två andra ledamöter som avstod från att rösta tillhörde Centerpar
tiet. Del var Georg Carlsson (1892 1975) från Munktorps kommun i Västman
lands län och Torsten Andersson (1909-1978) från Brämhults kommun i Älvs
borgs län. Den sistnämnde hade gjort sig känd som Centerns expert på lokali
serings- och förelagsfrågor. Carlsson var känd som partiets ledamot i utredning
en om pensionsfrågan, som ledde fram till beslutet om att införa ATP 1959.5*5

Den samlade bilden av denna huvudvotering i första kammaren är att partidi
sciplinen var synnerligen god och de tre personer som ändå bröt partilinjen bara 
gjorde del delvis genom att avstå från att rösta. Utfallet innebar en övertygande 
majoritet for en indelningsreform på det sätt som blivit formulerat genom en 
uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet i konstitutionsutskottet.

Vid den andra omröstningen ställdes Högerpartiets reservation mot Centerns 
reservation för att avgöra vilken av dessa som skulle utgöra motförslag mot det 
majoritetsutlåtande gällande reformprincipema som hade lämnats av utskottet. 1 
denna omröstning fördelades rösterna enligt vad som framgår av tabellen nedan. 584 585
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Tabell 25 Omröstning i Första kammaren 1962-02-21 om Högerpartiets el
ler Centerpartiets reservation skulle vara motförslag till utskottets förslag 
gällande lagtext och reformprinciper

Parti H-rcs. C-rcs. Avstår Frånvarande Totalt

S () 5 66 6 77

K 0 0 3 0 3

C 0 14 3 2 19

Fp 0 0 27 2 29

H 22 0 0 1 23

Totalt 22 19 99 11 151

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kam
mare 1962-02-21 Nr 8 s 99.

Trots att fem socialdemokratiska ledamöter röstade på Centerpartiets reservation 
segrade Högerpartiets reservation i omröstningen. De fem socialdemokraternas 
slöd för Centerpartiets reservation var uppenbarligen inte så allvarligt menat, då 
de i omröstningen nedan röstade på utskottets majoritetsforslag. Därför finns det 
inte någon större anledning att gå in på vilka personer det gällde.

Huvudomröstningen stod sedan mellan utskottsutlåtandet och Högerpartiets 
reservation. Utfallet av denna omröstning redovisas i tabellen nedan.

Tabell 26 Omröstning i Första kammaren 1962-02-21 mellan utskottsutlåt
andet och Högerpartiets reservation om lagtext och reformprinciper

Parti Utskott H-rcs. Avstår Frånvarande Totalt

S 70 0 1 6 77

K. 3 0 0 0 3

c 0 1 16 2 19

Fp 27 0 1 1 29

H 0 22 0 1 23
Totalt 100 23 18 10 151

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kam
mare 1962-02-21 Nr 8 s 100.

Helt följdriktigt segrade utskottsförslaget över Högerns reservation med bred 
marginal. Den socialdemokrat som avstod från att rösta var Erik Wärnberg. En 
centerledamot röstade på Högerns reservation, medan de övriga avstod.

Nästa omröstning gällde huruvida riksdagen i enlighet med Högerpartiets re
servation skulle meddela regeringen att i nuläget skulle det inte tas ställning till 
om och när regeringen skulle återkomma till riksdagen med nya förslag om den 
kommunala indelningen. Omröstningen utföll enligt tabellen nedan.



Tabell 27 Omröstning i Första kammaren 1962-02-21 mellan utskottsutlå- 
tandet oeh Högerpartiets reservation i frågan om kommande förslag från 
regeringen om den kommunala indelningen

Parti Utskott H-res. Avstår Frånvarande Totalt

S 69 0 1 7 77

K 3 0 0 0 3

C 0 2 15 2 19

Fp 27 0 1 1 29

H 0 22 0 1 23

Totalt 99 24 17 1 1 151

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kam
mare 1962-02-21 Nr 8 s 100.

Utskotts utlåtandet segrade även här med synnerligen bred marginal och utfallet 
var mycket likt den föregående omröstningen. 1 praktiken var skillnaderna små 
mellan utskottsutlåtandet och Högerpartiets reservation på den aktuella punkten.

Den femte omröstningen gällde om kammaren biföll utskottsutlåtandet eller 
anslöt sig till Högerns krav på utredningar om dels uppgiftsfördelningen mellan 
stat, landsting och kommun, dels fördelningen av kostnader mellan dessa. Utfal
let av omröstningen återges framgår av tabellen nedan.

Tabell 28 Omröstning i Första kammaren 1962-02-21 mellan utskottsutlå
tandet och Högerpartiets reservation i frågan om krav på utredningar om 
uppgifts-och kostnadsfördelningen inom den offentliga sektorn

Parti Utskott H-res. Avstår Frånvarande Totalt

S 70 0 1 6 77

K 3 0 0 0 3

c 0 0 17 2 19

Fp 27 0 1 1 29

H 0 21 0 2 23

Totalt 100 21 19 1 1 151

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kam
mare 1962-02-21 Nr 8 s lOOf.

Detta var ännu en omröstning där utskottsutlåtandet vann med mycket bred mar
ginal. Mönstret innebar också en upprepning av de två närmast föregående om
röstningarna. Med tanke på att Centerpartiet ville ha en utredning om uppgifts
fördelningen inom den offentliga sektorn kan det tyckas något inskränkt att inte 
rösta på reservationen från Högerpartiet som innebar krav på en sådan utredning.

Den sjätte och sista omröstningen stod mellan utskottsutlåtandet och den del 
av Centerns reservation som innebar krav på en utredning om hur den kommu
nala självstyrelsen kunde förstärkas. Resultatet av den redovisas i tabellen nedan.



Tabell 29 Omröstning i Första kammaren 1962-02-21 mellan utskottsutlå- 
tandet och Centerpartiets reservation i frågan om krav på en utredning om 
hur den kommunala självstyrelsen kunde stärkas

Parti Utskott C-res. Avstår Frånvarande Totalt

S 69 0 2 6 77

K 3 0 0 0 3

c 0 17 0 2 19

Fp 26 0 1 2 29

H 0 5 16 2 23

Totalt 98 22 19 12 151

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kam
mare 1962-02-21 Nr 8 s 101.

Även vid den sista omröstningen vann utskottsutlåtandet en klar seger. Det mest 
notabla var att fem ledamöter från Högerpartiet röstade för Centerpartiets reser
vation. Dessa fem var Lars Sehött (1911 -1995), John-Arvid Arvidsson ( 1902— 
1976), Birger Isacsson (1917-1988), Ragnar Bergh (1894-1982) och Ivar Virgin 
(1908-1980). Det hade legat nära till hand att alla fem skulle vara lantbrukare 
och bosatta i landskommuner och därmed tillhörande Högerpartiets landsbygds- 
falang. Detta gällde bara för tre av de fem, då Sehött och Bergh bodde i städer.

Till sist godkände första kammaren en riksdagsskrivelse till regeringen med 
meddelande om att propositionen nu var antagen av riksdagen, men delta krävde 
naturligtvis ett godkännande även av andra kammaren.5“’

Sammanfattningsvis hade utlåtandet från konstitutionsutskottet segrat med 
mycket bred marginal vid samtliga omröstningar i första kammaren. Utan stödet 
från Folkpartiet hade det emellertid bara blivit en relativt knapp seger för rege
ringen. Detta enbart med stöd från regeringens normalt trogna stödparti, Kom
munisterna, inom ramen för den socialistiska majoritet som rådde i riksdagens 
båda kamrar vid den aktuella tidpunkten.

Debatt och beslut i andra kammaren
Debatt och beslut i andra kammaren ägde också rum onsdagen den 21 februari 
1962. Sessionen påbörjades vid klockan 10,00 och pågick fram till klockan 00,20 
påföljande dag, men med uppehåll mellan 17,04 och 19,30. Dessa tider innefattar 
också behandling av fem andra ärenden som blev föremål för kortare debatter. 
Inklusive voteringarna bör debatten om indelningsfrågan ha pågått under cirka 
10 timmar. Debatten och beslutet omfattar 124 sidor i riksdagsprotokollet, varav 
115 gäller själva debatten, medan de övriga nio dels avser redogörelsen för ut
skottets utlåtande, dels handlar om omröstningarna. Vid denna omfattande debatt 
deltog 31 av kammarens ledamöter, inklusive inrikesminister Johansson, som 
själv var ledamot av denna kammare. Fördelningen mellan de fem partierna som

58,1 Protokoll Första kammaren 1962-02-21, Nr 8, s 101.



fanns i kammaren var följande: Tio socialdemokrater, nio centerpartister, sex 
folkpartister, fem högerpartister och en kommunist. Det var med andra ord Soci
aldemokraterna och Centerpartiet som hade betydligt fler debattdeltagare än i 
första kammaren. Åtta av de ledamöter som deltog i debatten hade varit tjänstgö
rande ledamöter i konstitutionsutskottet vid frågans behandling där.5X7

I fråga om ledamöternas yrkanden skall det först framhållas att Högerpartiets 
företrädare, liksom i första kammaren, lämnade ett kompletterande yrkande som 
inte betydde något egentligt i sak. 1 fyra fall lämnade ledamöter yrkanden som 
inte var i enlighet med partiets huvudståndpunkt. För det första var det Yngve 
Hamrin (fp) som inte direkt förvånande yrkade bifall till sin egen reservation 
från konstitutionsutskottet. Även Hamrins parikamrat Manne Ståhl (1901-1976) 
anslöt sig till Hamrins utskottsreservation. För det andra var det Gunnar Larsson 
(c), som förklarade att han i fråga om propositionen skulle avstå från att rösta, 
medan han i fråga om lagstiftningen och reformprincipema yrkade bifall till ut- 
skottsutlåtandet. För det tredje var det högermannen Gustav Nilsson (1897-
1970) som ställde sig bakom utskottsutlåtandet. Nilsson hade, liksom Gunnar 
Larsson, varit ledamot av indelningssakkunniga och stod bakom denna utred
nings betänkande. Kommunistpartiets ende deltagare i debatten yrkade bifall till 
utskottsutlåtandet.5XK

Nedan följer en genomgång av partiernas argument i andrakammardebatten 
för sina respektive linjer. Liksom i första kammaren drog inrikesminister Rune 
Johansson ett tungt lass i debatten. Rune Johansson och hans partikamrater an
förde ett flertal argument för behovet av en reform. Ett basalt skäl var att en 
mycket hög andel av Sveriges landskommuner genomgick en kontinuerlig folk
minskning och denna såg inte ut att avstanna inom de närmaste åren. En starkt 
bidragande orsak till detta var att antalet jordbruk minskade i snabb takt. Del an
sågs också att ett överförande av hela eller delar av skolväsendet från kommu
nerna till landstingen eller staten var klart olämpligt. Detta med tanke på alt 
skolväsendet så nyligen fått en enhetlig lokal ledning. Att på nytt dela upp skol
väsendet, exempelvis genom att låg- och mellanstadiet låg kvar hos kommuner
na, medan högstadiet övergick till staten eller landstingen var, enligt en social
demokratisk riksdagsledamot, ett av de mer verklighetsfrämmande förslag som 
han hört under sina 13 år i riksdagen. Att istället lösa införandet av högstadiet 
med interkommunal samverkan var inte en ordning som innebar en förstärkning 587 588
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av den kommunala självstyrelsen. Detta då runt 85 procent av landets kommuner 
var tvungna att ha samarbete med andra kommuner för högstadieundervisningen. 
Att låta landets kommuner själva ta initiativ till sammanläggningarna fick till ef
fekt att den framtida kommunindelningen skulle bli mer slumpartad än om det 
farms en fastställd plan för indelningen.5X9

Om kommunerna själva fick avgöra frågan om sammanläggningar fanns det 
en risk för att kommuner med låg folkmängd och svagt skatteunderlag lämnades 
vid sidan av sammanläggningarna, då de ansågs vara en belastning. Att gå sam
man med sådana kommuner innebar nämligen ett visst mått av solidaritetshand
ling. Motståndet mot kommunsammanläggningar i riksdagen var åtminstone del
vis ett sätt att spela ut motsättningar mellan städer och landsbygd. Förslaget till 
reform var ett viktigt medel för att ge kommunerna vägledning om framtida in
terkommunal samverkan och kommunsammanläggningar. Målet var att skapa 
kommuner som var kommersiellt, ekonomiskt och kommunikationsmässigt sam
manhängande områden. Dessa skulle vara kapabla att ge sina invånare en service 
som var av någorlunda jämn kvalitet över hela landet. Detta skulle vara en fördel 
för landsbygdsbefolkningen, där skattekraften i allmänhet var sämre.590

Näringslivet var sedan lång tid inne i en koncentrationsprocess som bidragit 
till att arbetskraften flyttat från landsbygden till städer och andra större tätorter. 
Att genom en mer aktiv statlig lokaliseringspolitik helt kunna vända på denna 
utveckling torde vara en omöjlig uppgift. Det fanns förvisso ett ökat behov av 
statliga insatser på området, men det gick inte att ha en övertro på vad som 
kunde åstadkommas med hjälp av sådana åtgärder. Regeringen var beredd alt 
förbättra skatteutjämningen till kommunerna, men inte heller detta skulle räcka 
för att göra en indelningsreform obehövlig. En övergång till större kommuner 
skulle innebära en förstärkning av den kommunala självbestämmanderätten.591

Statsrådet hade ingenting emot att utskottet plockat bort skrivningen i propo
sitionen om att regeringen skulle lämna en uppföljning av resultaten av reformen 
till riksdagen 1967. Riksdagen skulle då ha haft möjlighet att pröva om åtgärder
na var tillräckliga. Kritiken från Högerpartiet och Centerpartiet om att detta 
skulle vara en möjlighet till framtida tvångsåtgärder avvisades helt av Johansson. 
En annan socialdemokratisk ledamot gav exempel på framgångsrika kommun
bildningar där stad och landsbygd samsades i samma kommun. Den oro som 
påstods finnas på landsbygden mot att behöva sammanläggas med en stad ansågs 
vara betydligt överdriven. Regeringens initiativ till indelningsreform sades ha 
tillkommit efter påtryckningar från kommunalt håll, då det fanns ett stort intresse 
från kommunernas sida att genomföra sammanläggningar. Om kommunerna blev 
färre skulle det bli lättare att rekrytera förtroendevalda och därvid få en reduce
ring av uppdragskoncentralionen vill vissa personer. Centerpartiets och Höger
partiets motiv till att motsätta sig förslaget till reform framställdes som föga 
övertygande. En stor fördel med att skapa näringsgeografiskt sammanhängande 
kommuner var att urbaniseringen till betydande del skulle kunna ske inom kom-
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munens gränser, från landsbygden till centralorten. Värdet av en bärkraftig cen
tralort lyftes fram som betydelsefullt för den framtida lokala utvecklingen. En 
annan effekt av sammanläggningar var det gick att skapa en mer kostnadseffek- 
tiv kommunal förvaltning.592 593

De fyra folkpartister som i debatten anslöt sig till partiets huvudlinje om ett 
bifall till utskottets majoritetsutlåtande anförde bl.a. att det var olyckligt att 1952 
års indelningsreform inte gjordes mer omfattande. Detta påverkade naturligtvis 
att det nu fanns ett tydligt behov av en andra indelningsreform. De små kommu
nernas tillkortakommanden märktes på flera olika områden. Detta fick till följd 
att det fanns problem med att decentralisera nya uppgifter till kommunerna, då 
det saknades personal med tillräcklig kompetens för att klara av uppgifterna. 
Byggnadsväsendet var ett bra exempel på detta. Att föreslå ett överflyttande av 
kommunala uppgifter till andra huvudmän och samtidigt säga sig slå vakt om 
kommunal självstyrelse och kommunal demokrati var oförenliga ståndpunkter 
enligt Mac I lamrin (fp).595

En kommunal indelningsreform skulle medföra mycket bättre förutsättningar 
att åstadkomma decentraliseringsreformer som innebar att kommunerna övertog 
fler ansvarsområden än vad de befintliga kommunerna var kapabla att klara av. 
Från Folkpartiets sida betonades att frivilliglinjen skulle komma att gälla för alla 
kommunsammanläggningar i kommunblocksreformen. Denna skrivning av ut
skottet hade tillkommit genom en aktiv insats av Folkpartiet. Partiet hade även 
drivit fram att reformprinciperna gjorts mer flexibla med möjligheter till fler un
dantag gällande kraven på näringsgeografiskt sammanhängande områden och 
den lägsta tillåtna folkmängden. Att säga nej till kommunsammanläggningar i 
nuläget med hänvisning till pågående utredningar, vilket var Högerpartiets linje, 
ifrågasattes, därför att det alltid skulle finnas pågående utredningar som det gick 
att hänvisa till. Centerns tankar om att slippa merparten av sammanläggningarna 
genom en mer aktiv lokaliseringspolitik kritiserades som alldeles för optimistisk. 
Farhågorna för att den kommunala självstyrelsen skulle vara hotad till följd av 
den nu föreslagna indelningsreformen betecknades som betydligt överdriven. 
Den reella kommunala demokratin skulle förbättras genom reformen därför att 
de nya större kommunerna skulle få en verklig självbestämmanderätt. Den stat
liga tillsynen över kommunerna kunde också minskas.594

Ett viktigt argument för att göra en indelning i kommunblock var att detta 
skulle vara till stor fördel för den kommunala ekonomiska långtidsplaneringen. 1 
delta låg alt riskerna för att det gjordes felinvesteringar blev betydligt mindre. De 
nya större kommunerna skulle också göra det möjligt att anställa fler tjänstemän 
som kunde bidra till att beslutsunderlagen blev bättre och att politikerna inte 
skulle behöva syssla med detaljfrågor på det sätt som nu var vanligt. Politikernas 
fokus borde istället ligga på mer övergripande frågor. Risken för motsättningar 
mellan politiker och tjänstemän ansågs vara överdriven. Om de nuvarande kom
munerna behölls oförändrade riskerade de bli allt mer marginaliserade genom att
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ansvarsområden fördes över till andra huvudmän, då kommunerna inte var ka
pabla att klara av dem. Det skulle sålunda leda till en centralisering, som inte alls 
var önskvärd. Del skulle bli lättare att fa till stånd sammanläggningar av kom
munerna i block som inte var alltför stora, vilket var ett motiv till att landets 
länsstyrelser borde vara lite försiktiga vid kommunblocksindelningen.5b

De båda folkpartister, Yngve Hamrin och Manne Ståhl, som anslöt sig till 
Hamrins egen reservation i konstitutionsutskottet var framförallt kritiska mot att 
beslutsprocessen hade forcerats alltför mycket. Vidare hade inte ens hälften av 
de kommuner som hade svarat på remissen tillstyrkt att en reform skulle komma 
till stånd. Den viktigaste invändningen var emellertid att frågan om den mest 
lämpliga uppgiftsfördelningen inom den offentliga sektorn inte blivit föremål för 
en grundlig utredning innan det togs ställning till den framtida kommunindel
ningen. Flera överväganden om uppgiftsfördelningen, bl.a. om polisväsendet, 
pågick dessutom för närvarande. Ett argument för att behålla mindre kommuner 
var att socialvården ofta kunde organiseras bättre i mindre enheter. Samma sak 
gällde för den kommunala demokratin och samhörigheten mellan medborgarna. 
De framförde också farhågor för att frivilliglinjen bara var temporär och senare 
skulle ersättas av tvång för att kunna slutföra indelningsreformen. Manne Ståhl 
hade tillfrågat ett antal personer om de trodde att tvång senare skulle komma in i 
bilden och flertalet hade trott att så skulle bli fallet. 96

Kommunistpartiets deltagare i debatten såg kommunsammanläggningar som 
ett sätt att göra den lokala förvaltningen mer effektiv och att även vidga den 
kommunala självstyrelsen. Små kommuner kunde inte klara av alla åtaganden på 
egen hand ulan var hänvisade till medlemskap i kommunalförbund eller avtal 
med andra kommuner. Detta ledde till inskränkningar i den kommunala demo
kratin. Alltför stora kommuner hade också nackdelar, då invånarna inte hade till
räcklig möjlighet till insyn och medverkan. Partiets förslag om stadsdels- och 
kommundelsnämnder var ett sätt att komma till rätta med detta problem. 1,7

De ledamöter från Högerpartiet som slöt upp bakom partiets reservation från 
utskottet riktade särskilt in sig på behovet av att göra en översyn av fördelningen 
av uppgifter mellan staten, landstingen och kommunerna. Detta innan det togs 
något beslut om att förändra kommunindelningen. Det torde inte finnas några 
större problem med att skjuta upp beslutet om en eventuell ny kommunindelning. 
Det var större förutsättningar att få till stånd en ny kommunindelning som kom 
att bli bestående under en lång tid om frågan blev föremål för en grundlig utred
ning. Att kommunblocksindelningen skulle fastställas av regeringen och inte 
bara av landets länsstyrelser innebar ett visst mått av tvång. En tydligt negativ ef
fekt av kommunsammanläggningar var att antalet förtroendeuppdrag i kommu
nerna skulle reduceras avsevärt. Partiets företrädare i debatten tillstod att det 
fanns kommuner som inte var bärkraftiga och utan sådan bärkraft existerade det 
inte någon verklig kommunal självstyrelse. En poäng med den kommunala själv
styrelsen var att det faktiskt fanns skillnader mellan olika kommuner. Det fanns 595 596 597
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även en viss koppling mellan den kommunala självstyrelsen och att det existe
rade en samhörighetskänsla på det lokala planet. En sådan känsla hade nu börjat 
byggas upp i de kommuner som bildats genom storkommunreformen år 1952. 
De små kommunerna, hade trots bristen på bärkraft, en fördel genom att det 
fanns stort utrymme för att ge medborgarna inflytande över den kommunala 
verksamheten. Partiledaren Gunnar Heckscher (1909-1987) var inte övertygad 
om att det var så låg effektivitet inom den kommunala förvaltningen i de mindre 
kommunerna. Det framfördes också kritik mot att i större utsträckning samman
föra större städer med landsbygdsområden i ett och samma kommunblock.59S

Sammanläggningar av mindre kommuner som samtliga hade låg skattekraft 
skapade bara en större kommun med låg skattekraft, varför problemen med låg 
skattekraft långtifrån alltid fick en lösning genom kommunsammanläggningar. 
Det fanns vidare en uppenbar risk för att alltför stor del av kommunernas resur
ser koncentrerades till centralorterna, men landsbygdsbefolkningen fick natur
ligtvis vara med och betala på samma sätt som befolkningen i centralorten. Be
folkningen på landsbygden skulle också i många fall fa ett mycket begränsat po
litiskt inflytande i de kommunblock där centralorten var i befolkningsmässig ma
joritet. Centralorlsprincipen borde därför inte tillämpas generellt. Högerns repre
sentanter tyckte att det fungerade bra med det nuvarande systemet där kommu
nerna själva tog initiativ till frivilliga kommunsammanläggningar och där de 
statliga organen nästan alltid biföll dessa sammanläggningsansökningar.599

Högerledamoten Gustav Nilsson, som gick emot partilinjen och anslöt sig till 
utskottsmajoritetens utlåtande, motiverade sitt ställningstagande med att han inte 
hade ändrat uppfattning sedan han som ledamot av indelningssakkunniga var 
med och överlämnade utredningens betänkande. Han hade även varit ledamot av 
den utredning som 1945 lade fram förslaget till det som blev 1952 års indel- 
ningsreform och beklagade att denna utredning inte hade lagt ett tillräckligt 
långtgående förslag. Hade storkommunerna fatt minst 5000 invånare hade det nu 
inte funnits något behov av en andra indelningsreform. Han menade att det fram
förallt var befolkningsomflyttningen som hade tvingat fram reformen.600

De åtta centerpartister som talade för partiets reservation var mycket aktiva i 
debatten. Den kommunala indelningen var en fråga som påverkade medborgar
nas möjligheter att delta i samhällsarbetet. Frågor om den kommunala självsty
relsen och den kommunala demokratin hade inte fått en tillräcklig uppmärksam
het i den utredning som lagt fram förslaget om en ny kommunal indelning. Detta 
var en stor brist med tanke på hur betydelsefullt del var med en väl fungerande 
kommunal självstyrelse och kommunal demokrati. Ett skäl till att dessa frågor 
inte behandlats tillräckligt var att beslutsprocessen i frågan om en indelningsre
form hade forcerats alldeles för mycket. Argumenten för att tillämpa principen 
om näringsgeografiskt sammanhängande block ansågs vara för svagt under
byggd. Samma sak gällde för blockens lägsta tillåtna folkmängd på 8000 invå
nare 1975. Även centralortsprincipen ifrågasattes starkt. Utskottsmajoritetens tal
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om att en ny kommunindelning skulle stärka den kommunala självstyrelsen un
derkändes av Centerpartiets representanter. Partiet ansåg att en förbättrad kom
munal skatteutjämning, en förändrad fördelning av kostnader mellan stat och 
kommun samt en mer aktiv statlig lokaliseringspolitik skulle medföra att de be
fintliga svårigheterna i kommunerna minskade avsevärt. Det var då betydelse
fullt att företag inte bara lokaliserades till städer och andra tätorter, utan inte 
minst till mindre tätorter och den rena landsbygden. Att bara lokalisera till större 
tätorter var en allvarlig avigsida med centralortsprincipen.601

Den så hårt betonade frivilligprincipen var inte konsekvent genom att block
indelningen var obligatorisk. Frivilliglinjen handlade bara om att kommunerna 
hade rätt att själva ta beslut om tidpunkten för sammanläggningen. Centerpartiet 
ansåg att det fanns alltför stora tvångsinslag i propositionen och ville endast ha 
frivilliga sammanläggningar som tillkom på kommunernas eget initiativ. Detta 
ökade förutsättningarna för att det skulle finnas en god samhörighet i den nya 
större kommunbildningen. Sådana naturliga sammanläggningar kunde även leda 
till ökad effektivitet inom den kommunala förvaltningen. Med tanke på att de in- 
delningssakkunniga nämnt att omkring 200 kommuner hade planer på att gå 
samman med andra kommuner fanns det goda förutsättningar att del skulle 
komma att bli en hel del frivilliga sammanläggningar utan statliga ingrepp. Det 
ifrågasattes om de angivna befolkningsprognosema om landsbygdens fortsatta 
avfolkning verkligen skulle slå in. Det föreföll inte alls omöjligt att människor i 
framtiden skulle vilja bo på landsbygden trots att de inte var sysselsatta inom 
jordbruksnäringen. De kunde antingen arbeta inom andra branscher på landsbyg
den eller pendla till arbetsplatser i större tätorter. Det fanns dock en risk för en 
utarmad landsbygd om den nuvarande utvecklingen fick fortsätta. Det var även 
mycket viktigt att slå vakt om de mindre tätorterna på landsbygden 602

Talet om att en indelningsreform skulle vara nödvändig för att kunna införa 
enhetsskolans högstadium ansågs inte alls övertygande av Centern företrädare i 
debatten. Liksom Högerpartiet ansåg Centern att det borde göras en genomgri
pande utredning om uppgiftsfördelningen mellan staten, landstingen och kom
munerna innan det var dags att ta ställning till en eventuell indelningsreform. Det 
hade funnits en tendens att staten på senare år hade lagt på kommunerna alltfler 
obligatoriska uppgifter. Vidare framhölls det att även mindre kommuner bedrev 
en effektiv verksamhet. Sedan tillkomsten av storkommunema 1952 hade den 
kommunala verksamheten expanderat kraftigt även i landskommunerna och delta 
hade tagit sig uttryck i att det byggts många nya skolor, ålderdomshem och vat
ten- och avloppsledningar. Att slå ihop städer med landsbygdsområden var inte 
komplikationsfritt, bl.a. till följd av att den kommunala verksamhetens karaktär 
skilde sig åt mellan stad och land.603

De föreslagna principerna skulle i många fall leda till block som blev tämligen 
stora och därmed svåra att administrera. Länsstyrelserna borde därför göra vissa 
avvägningar för att om möjligt kunna begränsa blockens storlek så att de blev la-
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gom stora utifrån administrativ synvinkel. Vidare var det viktigt att kommuner
nas synpunkter beaktades. Johannes Antonsson (1921 1995), som representerade 
Hallands län, gav som exempel att hans hemlän i framtiden sannolikt skulle bli 
indelat i bara fem block, med de fem städerna som centralorter, där blockens ge
nomsnittliga folkmängd var 34 600 invånare. Alla de 33 landskommunerna i lä
net skulle förlora sin dignitet som kommuncentrum. Detta skulle definitivt få ne
gativa konsekvenser för dessa tätorters utveckling. Enligt Antonsson var det 
lämpligt att kommunerna fick mellan 6000 och 8000 invånare i framtiden, vilket 
var tillräckligt för alt kunna ha ett eget högstadium. Utöver att det skulle bli färre 
kommunalpolitiker och fler tjänstemän skulle det också bli avsevärt fler heltids
politiker, benämnda kommunalråd. Det fanns delade meningar om lämpligheten 
av en sådan utveckling. En utveckling i riktning mot fler kommunala tjänstemän 
med specialistkompetens gjorde det svårare för politikerna att sätta sig in i de 
frågor som kommunerna skulle fatta beslut om. Inrikesministern ansågs ta alltför 
enkelt på de klart negativa kommunaldemokratiska konsekvenser som kom att 
uppstå till följd av reformen. Centerpartisterna var inte heller nöjda med mi
nisterns uttalande om att reformen främst låg i kommunernas intresse, då en inte 
oväsentlig andel av kommunerna var mot att en reform genomfördes.604 605

Ett sätt alt dämpa befolkningsomflyttningarna, som var så negativa för många 
landskommuner, var alt försöka dämpa den mycket starka befolkningstillväxten i 
de större städerna. Detta kunde bl.a. ske med hjälp av att det skapades fler attrak
tiva arbetstillfällen i övriga delar av landet, vilket framförallt måste ske med 
hjälp av induslrilokaliseringar. Ett bifall till reformen enligt propositionen och 
utskottsutlåtandet innebar i praktiken en legitimering av fortsatta befolkningsom
flyttningar i landet, där de större städernas folkmängd ökade i snabb takt. För 
Centerpartiet var det självklart viktigt att i framtiden ha en levande landsbygd.606

Gummar Larsson, som avvek från Centerpartiets partilinje, motiverade sin 
ståndpunkt bl.a. med att skolfrågan krävde en övergång till större kommuner. Att 
så många kommuner antingen redan hade ansökt om att få läggas samman med 
andra kommuner eller hade planer på detta var ett annat motiv till att det behöv
des en plan för den framtida kommunindelningen. Han tyckte att statsrådets 
skrivning i propositionen om en uppföljning av indelningsfrågan vid 1967 års 
riksdag var onödig och lyckligtvis hade detta tagits bort i utskottet. 1 vissa fall 
skulle det antagligen dröja lång tid innan en sammanläggning kom till stånd och 
det skulle troligen även förekomma att sammanläggningen aldrig genomfördes. 
Det var viktigt att allmänheten och kommunalpolitikerna fick besked om att det 
inte skulle bli några tvångsmässiga sammanläggningar.606

Gunnar Larsson avfärdade farhågorna om att det skulle bildas mycket stora 
kommunblock i de tre storstadsområdena, då det fanns ett utrymme för ett flertal 
bärkraftiga kommunblock runt de större städerna. Exempelvis var det inte aktu
ellt att lägga samman de tre landskommunerna på Hisingen med Göteborgs stad, 
utan det räckte med att de tre kommunerna bildade en kommun. Att en gång för
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alla besluta om den mest lämpliga uppdelningen av ansvarsområdena mellan stat, 
landsting och kommun var inte möjligt att åstadkomma. Att skjuta upp ärendet 
om indelningen i kommunblock var inte lämpligt med tanke på att indelningen i 
högstadieområden var i full gång och att det fanns ett behov av samordning.6117

Efter avslutad debatt följde omröstningarna. 1 den första av omröstningarna 
ställdes bifall eller avslag på propositionen på precis samma sätt som i första 
kammaren. Därvid röstade 141 ledamöter för ett bifall till propositionen, medan 
70 ledamöter röstade för att den skulle avslås. Därutöver valde tre ledamöter att 
avstå från att rösta.60* Utifrån ledamöternas partitillhörighet fördelades rösterna 
enligt vad som framgår av tabellen nedan.

Tabell 30 Omröstning i Andra kammaren 1962-02-21 om ja eller nej till 
regeringens proposition med förslag till kommunal indelningsrelörm

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande Totalt

S 108 0 0 6 114

K 5 0 0 0 5

c 0 30 1 3 34

Fp 27 6 2 5 40

H 1 34 0 4 39

Totalt 141 70 3 18 232

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kam
mare 1962-02-21, Nr 8, s 136f.

Propositionen tick stöd av alla socialdemokrater och kommunister, av 27 av de 
35 folkpartisterna samt av en ledamot från Högern, Gustav Nilsson. Tre ledamö
ter, Gunnar Larsson från Centerpartiet och de båda folkpartisterna Oscar Malm
borg ( 1892- 1968) från Skövde stad i Skaraborgs län och Olof Johansson (1897 
1971) från Öckerö kommun i Göteborgs och Bohus län avstod från att rösta. De 
övriga ledamöterna från Högerpartiet och Centerpartiet röstade nej till proposit
ionen. Det var även sex folkpartister som röstade nej. Utöver Yngve Hamrin var 
det Henning Carlsson (1897 -1972) från Huskvarna stad i Jönköpings län, Olaus 
Nyberg (1910-1989) från Karlskrona stad i Blekinge län, Arvid Nilsson ( 1906— 
1979) från Örkeneds kommun i Kristianstads län, Axel Gustafsson (1900 1992) 
från Borås stad i Älvsborgs län samt Manne Ståhl från Karlstads stad i Värm
lands län. Det tyder på att hemkommunen inte påverkade deras negativa stånd
punkt särskilt mycket.

På samma sätt som i första kammaren handlade den andra omröstningen om 
Högerpartiets eller Centerpartiets reservation skulle utgöra motförslag till vad 
som angavs i propositionen gällande lagstiftningen och reformprinciperna. Den 
omröstningens resultat redovisas i tabellen nedan. 607 608
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Tabell 31 Omröstning i Andra kammaren 1962-02-21 om Högerpartiets el
ler Centerpartiets reservation skulle vara motförslag till utskottets förslag 
gällande lagtext och reformprinciper

Parti H-res. C-res. Avstår Frånvarande Totalt

S 1 0 107 6 1 14

K 0 0 5 0 5

C 0 .30 1 3 34

Fp 1 0 34 5 40

H 34 0 1 4 39

Totalt 36 30 148 18 232

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kam
mare 1962-02-21, Nr 8, s 137.

Högerpartiets reservation segrade över Centerpartiets reservation i denna vote
ring, där Högerns reservation stöddes av en folkpartist och av en socialdemokrat.

Huvudomröstningen stod sedan mellan utskottsutlåtandei och Högerpartiets 
reservation. Utfallet av denna omröstning redovisas i tabellen nedan.

Tabell 32 Omröstning i Andra kammaren 1962-02-21 mellan utskottsutlå- 
tandet och Högerpartiets reservation om lagtext och reformprinciper

Parti Utskott H-res. Avstår Frånvarande Totalt

S 109 0 0 5 114

K 5 0 0 0 5

C 2 0 29 3 34

Fp 26 0 8 6 40

H 1 .33 0 5 39

Totalt 143 33 37 19 232

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kam
mare 1962-02-21, Nr 8, s 137f.

Även i detta fäll blev det en klar seger för utskottsutlåtandet. Utöver de två fron- 
dörerna, Gunnar Larsson (c) och Gustav Nilsson (h), var det också centerpartis
ten David Gomér (1897- 1977) från Norra Valkebo kommun i Östergötlands län 
som stödde utskottsutlåtandet. De åtta ledamöter från Folkpartiet som avstod från 
att rösta var identiska med de åtta folkpartister som röstade nej eller avstod från 
att rösta vid omröstningen om ja eller nej till propositionen.

Nästa omröstning gällde huruvida riksdagen i enlighet med Högerpartiets re
servation skulle meddela regeringen att i nuläget skulle det inte tas ställning till 
om och när regeringen skulle återkomma till riksdagen med nya förslag om den 
kommunala indelningen. Omröstningen utföll enligt tabellen nedan.



Tabell 33 Omröstning i Andra kammaren 1962-02-21 mellan utskottsutlå- 
tandet oeh Högerpartiets reservation i frågan om kommande förslag från 
regeringen om den kommunala indelningen

Parti Utskott H-res. Avstår Frånvarande Totalt

S 109 0 0 5 114

K 5 0 0 0 5

(' 0 0 31 3 34

Fp 26 0 8 6 40

H 1 33 0 5 39

Totalt 141 33 39 19 232

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kam
mare 1962-02-21, Nr 8, s 138.

Återigen vann utskottsutlåtandet en klar seger och även nu röstade Gustav Nils
son (h) för utskottsutlåtandet. Omröstningen betydde att kammaren inte var be
redd att påtala för regeringen att riksdagen inte ville ta ställning till om eller när 
regeringen borde återkomma till riksdagen med nya förslag om reformen.

Den femte omröstningen handlade om den del av Högerns reservation som fö
reskrev att riksdagen hos regeringen måste kräva att det tillsattes två utredningar, 
en om uppgiftsfördelningen mellan stat, landsting och kommun, och en om kost
nadsfördelningen mellan dessa tre huvudmän. Den utföll enligt tabellen nedan.

Tabell 34 Omröstning i Andra kammaren 1962-02-21 mellan utskottsutlå
tandet och Högerpartiets reservation i frågan om krav på utredningar om 
uppgifts- oeh kostnadsfördelningen inom den offentliga sektorn

Parti Utskott H-res. Avstår Frånvarande lotalt

S 109 0 0 5 114

K 5 0 0 0 5

C 0 0 31 3 34

Fp 24 2 8 6 40

II 1 33 0 5 39

lotalt 139 35 39 19 232

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kam
mare 1962-02-21, Nr 8, s 138f.

Utskottsutlåtandets seger var även här överväldigande. Gustav Nilsson (h) lade 
åter sin röst på utskottets förslag. Vidare var det två av de åtta tidigare nämnda 
folkpartisterna som stödde Högerns reservation.

Den sjätte och sista omröstningen stod mellan utskottsutlåtandet och den del 
av Centerpartiets reservation som innebar krav på en skyndsam utredning om hur 
den kommunala självstyrelsen kunde förstärkas. Resultatet av omröstningen re
dovisas i tabellen nedan.



Tabell 35 Omröstning i Andra kammaren 1962-02-21 mellan utskottsutlå- 
tandet oeh Centerpartiets reservation i frågan om krav på en utredning om 
hur den kommunala självstyrelsen kunde stärkas

Parti Utskott C-res. Avstår Frånvarande Totalt

S 109 0 0 5 114

K 5 0 0 0 5

C 0 31 0 3 34

Fp 27 4 3 6 40

H 1 32 1 5 39

Totalt 142 67 4 19 232

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kam
mare 1962-02-21, Nr 8, s 139.

Även i den sista omröstningen vann utlåtandet från konstitutionsutskottet om
röstningen med ungefar samma marginal som i fråga om omröstningen om pro
positionen som helhet. Till skillnad från i första kammaren, där bara fem av Hö
gerns ledamöter stött Centerpartiets reservation, ställde sig nu nästan samtliga 
högerledamöter bakom Centerpartiets krav på att utreda hur den kommunala 
självstyrelsen kunde förstärkas. Vidare var det fyra folkpartister, alla från den 
grupp som röstade nej till propositionen, som stödde kravet på en utredning.

Innan kammaren efter midnatt avslutade sitt sammanträde godkändes riks
dagsskrivelsen till regeringen om att propositionen bifallits med smärre ändring
ar.609 610 Kompletteringen av indelningslagen (Lagen angående ändring i lagen den 
13 juni 1919 (nr 293) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning) utfär
dades i Svensk Författningssamling den 23 februari 1962.6111

Därmed hade riksdagens båda kamrar fattat samstämmiga beslut om att det 
skulle genomföra en andra kommunal indelningsreform och dels antagit en lag
reglering som innebar att 1919 års kommunala indelningslag erhöll en mindre 
komplettering om indelning i kommunblock, dels reformprinciper tor hur denna 
indelning skulle utformas och implementeras.

Presskommentarer till riksdagsbehandlingen
Dagens Nyheter (liberal) skrev på nyhetsplats efter utskottsbehandling att kom
munreformen skulle mjukas upp. En del i detta var att regeringens förslag om att 
år 1967 vid behov ompröva behovet av ytterligare åtgärder för att få till stånd 
sammanläggningar logs bort. Alla kommunsammanläggningar skulle komma till 
stånd på helt frivillig väg efter initiativ från kommunerna själva. Vidare skulle 
länsstyrelserna få ytterligare tre månader på sig att upprätta sina slutliga förslag 
för överlämnande till regeringen. Centerpartiet, Högerpartiet och Yngve Hamrin

609 Protokoll Andra kammaren 1962-02-21, Nr 8, s 150 och Riksdagsskrivelse 1962, Nr 64.
610 SFS 1962:35. Författningen utkom från trycket 1962-03-09.



(fp) skulle lämna reservationer mot utskottets förslag.611 Två dagar senare re
dogjorde tidningen för innehållet i de tre reservationerna.612 Den 22 februari 
1962 skrev tidningen på förstasidan att riksdagen hade tagit beslut om kommun
reformen och bifallit förslaget om en indelningsreform med bred marginal.613

Dagens Nyheters ledare hade rubriken: ”Ett olyckligt beslut”. Ungefär halvan 
ledaren utgjordes av återgivanden av vad inrikesministern och högerledaren 
Gunnar Heckscher sagt i debatten. Därefter ställde tidningen frågan om det var 
möjligt att fa indelningsreformen genomförd utan större inslag av tvång än vad 
riksdagen nu var beredd att tillgripa. Det var nämligen osäkert hur det skulle gå 
med sammansmältningen av kommunblocken till färdiga kommuner. Tidningen 
framförde tesen att de nya kommunerna skulle vara för stora både till ytan och 
till folkmängden för alt kunna ge medborgarna en god kommunal självstyrelse. 
Samtidigt blev kommunerna för små för alt kunna leverera en fullgod service. 
Lösningen var istället att behålla de befintliga kommunerna, men låta landsting
en ta över en del viktiga ansvarsområden från kommunerna. Landstingen borde 
därför utvecklas till länsparlament som också fick ansvar för utvecklingen i lä
nen. Dagens kommuner borde bli kvar med reducerade befogenheter, men be
hålla beskattningsrätten och ha möjlighet att ta initiativ i alla lokala frågor.614

Svenska Dagbladet (h) rapporterade dagen efter utskottsbehandlingen att en 
majoritet bestående av Socialdemokraterna och tre av fyra utskottsledamöter från 
Folkpartiet tillstyrkte kommunreformen. Högerpartiet, Centerpartiet och Yngve 
Hamrin (fp) hade däremot för avsikt att lämna reservation mot förslaget. Artikeln 
innehöll inga direkta värderingar av innehållet i förslaget.615 Rapporteringen av 
riksdagsbeslutet innehöll framförallt citeringar av vad de olika debattdeltagarna 
hade sagt. Det påpekades att debatten hade tagit lång tid och att de ledamöter 
som motsatte sig förslaget till reform hade uttryckt tvivel om det skulle bli fråga 
om en helt frivillig reform. Motståndet kom från Högerpartiet, Centerpartiet och 
enstaka ledamöter i Folkpartiet, men den linje som stöddes av Socialdemokrater
na och Folkpartiet hade segrat med stora siffror i båda kamrarna 616

Ny Dag (k) lyfte på nyhetsplats starkt fram det egna partiets förslag om att in
föra ett system med kommundelsråd i de nya större kommunerna. Partiet var 
alltså positivt till indelningsreformen, men det behövdes samtidigt en breddning 
och decentralisering av den kommunala demokratin. Därmed skulle riskerna 
minska för att invånarna i vissa kommundelar kände sig eftersatta.617 Även i 
nästa artikel på nyhetsplats var temat likartat. Tidningen hade gjort en rundring
ning till olika kommunalpolitiker i mindre kommuner, vilka uttryckt rädsla för 
att lokala frågor skulle bli eftersatta i de nya större kommunernas beslutande för
samlingar. Det skulle leda till en försämrad kommunal demokrati. Att införa 
stadsdels- och kommundelsnämnder skulle vara bra för alt motverka avigsidorna

611 Dagens Nyheter 1962-02-14.
612 Dagens Nyheter \ 962-02-16.
613 Dagens Nyheter 1962-02-22.
614 Dagens Nyheter 1962-02-22.
615 Svenska Dagbladet 1962-02-14.
616 Svenska Dagbladet 1962-02-22.
617 Ny Dag 1962-02-13.



med en ny kommunindelning.618 619 620 621 622 Efter riksdagsbeslutet framförde tidningen på 
nyhetsplats att man i Högerpartiet skulle vara rädda för en utökad kommunal 
demokrati. Detta ansågs ha sin grund i alt Högern var rädd för att de skulle med
föra större samhälleliga ingripanden inom näringslivet.616

På ledarplats framhöll samma tidning att riksdagsbeslutet om att genomföra 
en kommunal indelningsreform var en logisk följd av de stora förändringar av 
det svenska samhället som ägt rum under 1950-talet. Viktiga delar i detta var be
folkningsomflyttningar och den ekonomiska och näringspolitiska utvecklingen i 
landet. Kommunisterna hade i riksdagsdebatten förklarat att reformen var ett led 
i att få till stånd en effektivare kommunal förvaltning och att utöka den kommu
nala självstyrelsen. Den kommunala demokratin var inte enbart beroende av 
kommunernas storlek. Den samlade demokratin berodde också på vilka möjlig
heter som staten borde ha gällande näringslivsplanering för att kunna begränsa 
de privata intressenas ekonomiska inflytande. En kommunistisk riksdagsledamot 
hade i debatten framhållit att det fanns vissa risker för att de nya kommunerna 
blev för stora. Därför borde del skapas möjligheter för lokala opinioner att göra 
sig hörda. Detta skulle inte minst ske genom att införa kommundelsnämnder.6 0

Skånska Dagbladet (c) ägnade frågan relativt stort utrymme på nyhetsplats. I 
november 1961 sammanfattade tidningen de följdmotioner som lämnats med an
ledning av propositionen. De mot reformen kritiskt inställda motionerna från 
Högerpartiet, Centerpartiet och några ledamöter i Folkpartiet gicks igenom på ett 
detaljerat sätt.6:1 Efter att en majoritet inom utskottet tagit ställning för att det 
skulle genomföras en reform skrev tidningen att Centerpartiet skulle komma att 
reservera sig mot beslutet. Det skulle även Högerpartiet göra. Det hävdades att 
Högerpartiet hade inväntat Centerpartiets beslut i frågan innan de själva tog 
ställning. Även en folkpartist skulle inlämna reservation.'0 När beslutet i riksda
gen var fattat beskrevs debatten som en hård drabbning mellan Centerpartiet och 
regeringen. Det påstods att närmare två tredjedelar av de 29 talarna i andra 
kammaren tillhörde Centern. Artikeln innehöll citat från olika talare.623 Två da
gar senare gav tidningen kompletterande information om innehållet i beslutet.624

Tidningen hade tre ledarartiklar i ämnet. Den första skrevs i samband med att 
det lämnades följdmotioner mot propositionen i november 1961. Del noterades 
att Folkpartiet i huvudsak stödde regeringens proposition, varför den med stor 
sannolikhet skulle få majoritet i riksdagen. Tidningen upprepade sin tidigare 
framförda ståndpunkt att vissa kommuner var alltför små för att kunna ge sina 
invånare tillräckligt bra service. Därför var del nödvändigt att reformera indel
ningen. Centerpartiets nej till indelningsreformen var inte någon realistisk stånd
punkt. Om kommunerna inte var kapabla att ge sina invånare en tillfredsställande 
service fanns det stor risk för att invånarna flyttade därifrån. Riktpunkten för re-

618 Ny Dag 1962-02-17.
619 Ny Dag 1962-02-22.
620 Ny Dag 1962-02-23.
621 Skånska Dagbladet 1961-11-18.
622 Skånska Dagbladet 1962-02-14.
623 Skånska Dagbladet 1962-02-22.
624 Skånska Dagbladet 1962-02-24,



formen borde därför vara att kommunerna blev så stora att det inte blev alltför 
stora variationer i servicenivån mellan olika kommuner. Om indelningen behölls 
oförändrad ledde detta till att det gjordes felinvesteringar i kommunala byggna
der. Tidningen menade också att de nya kommunerna borde ha en tätort av viss 
storlek som centralort. Att enbart lägga ihop rena landsbygdsområden var ingen 
framkomlig väg. Centerns tankar om att en utökad kommunal skatteutjämning 
och en mer aktiv lokaliseringspolitik till stor del skulle kunna undanröja behovet 
av en reform underkändes, även om det fanns behov av förbättringar på båda 
områdena. Den lämpligaste folkmängden kunde diskuteras, men det fanns ett be
hov av att det skapades planer för den lämpligaste kommunindelningen i framti
den. Förslagen om att överföra kommunala ansvarsområden till landstingen 
skulle reducera kommunernas självbestämmanderätt och sågs inte som lämplig. 
Slutligen framhölls det att reformen borde genomföras på frivillig väg.625 626

Centerpartiets ståndpunkt i indelningsfrågan fick alltså närmast förödande kri
tik av partiets huvudorgan i tidningsvärlden. I en tid av i många fall partilojal 
press var tidningens sågning av det egna partiets linje i frågan anmärkningsvärd.

Nästa ledare i samma ämne skrevs efter utskottsbehandlingen. Det framhölls 
att, till skillnad från en del andra frågor där den socialdemokratiska regeringen 
hade ingått uppgörelser med Centerpartiet, var det nu istället Folkpartiet som 
agerade som stödparti till regeringen. Vid uppgörelserna mellan regeringen och 
Centern hade det förekommit hård kritik mot Centern i höger- och folkpartitid
ningar, men så var inte fallet när Folkpartiet samarbetade med regeringen. Tid
ningen efterlyste ett mer konsekvent agerande från borgerliga tidningar.h2<’

Den tredje och sista ledarartikeln publicerades efter riksdagsbeslutet. Det kon
staterades att beslutet inte hade fattats utan strid, men att alla partier hade varit 
överens om att det fanns behov av kommunsammanläggningar. Konflikten fanns 
istället gällande vilka principer som skulle gälla för sammanläggningarna. Enligt 
tidningen hade Centerpartiet rätt i sin åsikt att behovet av att lägga samman kom
muner minskade om skatteutjämningen mellan kommunerna blev bättre och att 
den statliga lokaliseringspolitiken intensifierades. Centerpartiet var också kritiskt 
mot all lokaliseringspolitiken framförallt skulle inriktas på de nya kommunernas 
centralorter. Tidningen fann denna tankegång hos regeringen helt felaktig. Där
emot var det, enligt tidningen, svårare att hålla med Centerpartiet i frågan om sy
nen pä den kommunala demokratin kontra ett överförande av ansvarsområden 
från kommunerna till landstingen eller staten. De kommuner som nu hade fler än 
8000 invånare hade så vitt känt en fungerande kommunal demokrati. Att föra 
över kommunala uppgifter till andra huvudmän skulle medföra en inskränkning i 
kommunernas kompetens och självbestämmanderätt. Det var bättre att göra 
kommunförstoringar och kunna behålla ansvarsområden än att låta dagens kom
muner finnas kvar, men med reducerat ansvarsområde. Centerpartiets förslag om 
en förbättrad kommunal skatteutjämning och mer aktiv statlig lokaliseringspoli
tik skulle inte vara tillräckliga åtgärder för att kunna undvika kommunsamman
läggningar, även om det i viss mån reducerade behovet av sammanläggningar.

625 Skånska Dagbladet 1961-11-23.
626 Skånska Dagbladet 1962-02-15.



Det fanns därför behov av riktlinjer för hur de framtida kommunsammanlägg- 
ningama borde genomföras. Att upprepa misstagen från besluten om 1952 års re
form skulle vara olämpligt. Enligt tidningen fanns det ändå möjlighet att ta vissa 
hänsyn till de önskemål som Centerpartiet hade fört fram. Om det skapades cen
tralorter dit service lokaliserades fanns det möjligheter att det skedde en minsk
ning av utflyttningen från landsbygden till städerna. Under förutsättning att sta
ten nöjde sig med att bilda kommuner som hade runt 8000 invånare skulle indel- 
ningsreformen bli lyckosam och nyttig för medborgarna.627 628 629 630

Tidningen var sålunda fortfarande i viss mån kritisk mot Centerpartiet linje i 
fråga om den framtida kommunala indelningen, men intog en mer försonlig ton 
mot del egna partiet än vad som varit fallet under hösten 1961.

Arbetet (s) skrev på nyhetsplats efter utskottsbehandlingen att propositionen 
hade tillstyrkts av utskottsmaj ori teten, men att Högerpartiet, Centerpartiet och en 
ledamot från Folkpartiet avsåg att reservera sig mot beslutet. Artikeln innehöll 
inga direkta värderingar eller omdömen.62* Riksdagsbeslutet om att reformen 
skulle genomföras beskrevs som en storseger för de nya kommunerna. Genom 
alt lägga samman röstsiffrorna i riksdagens båda kamrar konstaterades det att 
propositionen hade segrat med röstsiffrorna 242 mot 107. Även resultaten av 
vissa av de andra (del-)voteringama återgavs. Tidningen valde främst alt citera 
de riksdagsledamöter som var anhängare av en indelningsreform inklusive de 
båda frondörerna Gustav Nilsson (h) och Gunnar Larsson (c).626

På ledarsidan behandlades frågan både efter utskottsbehandlingen och efter att 
det slutliga riksdagsbeslutet väl var fattat. Vid det första tillfället noterades det 
att indelningen sannolikt skulle komma att reformeras eftersom både Socialde
mokraterna och Folkpartiet stod bakom utlåtandet. Det hade dock gjorts vissa 
modifikationer i förhållande till propositionen. Centerpartiets expert på kommu
nindelningsfrågor hade inte tillåtits delta i behandlingen av frågan i utskottet, då 
han var anhängare av en reform. Centerpartiet ansågs ha tankar på att utnyttja in
delningsfrågan i den kommande valrörelsen. Högerpartiets motstånd påstods ha 
sin grund i att de inte ville låta Centerpartiet dra politisk nytta av det motstånd 
som ändå fanns mot reformen. Arbetet ansåg det beklagligt att det hade gått par
tipolitik i frågan. Det borde ha funnits ett gemensamt intresse av att det skapades 
kommuner med tillräcklig bärkraft, trots att del fanns ett visst lokalt motstånd.6'"

I ledaren efter riksdagsbeslutet framhölls det att kommunindelningen under 
lång tid varit ett problem. Talet om en urgammal kommunal självstyrelse ansågs 
överdrivet, då den första lagstiftningen tillkom 1817. År 1863 hade socknarna, 
trots varningar, lagts till grund för kommunindelningen på landsbygden. Det 
hade medfört att många kommuner redan från början blev alltför små. Detta hade 
blivit än mer påtagligt på 1940-talet när kommunindelningen blev föremål för en 
statlig utredning. Alltför många kommuner hade fatt en folkmängd som låg un
der den normalstorlek på 3000 invånare som varit riktpunkten för reformen. Vid

627 Skånska Dagbladet 1962-02-23.
628 Arbetet 1962-02-14.
629 Arbetet 1962-02-22.
630 Arbetet 1962-02 15.



tiden för de indelningssakkiinnigas arbete var det så många som runt 200 kom
muner som hade planer på sammanläggning med en eller flera andra kommuner. 
Detta var bakgrunden till att regeringen hade föreslagit att det borde genomföras 
en reform. Kommunblocksindelningen skulle bara vara en plan som utgjorde ett 
riktmärke för samarbete och sammanläggningar i framtiden. Ingen kunde tvinga 
kommunerna till sammanläggning. Beslutet i riksdagen hade fattats med bred 
majoritet, men det fanns ändå ett motstånd. Det framhölls att Centerpartiets loka- 
liseringsexpert hade uttryckt sitt missnöje över det egna partiets linje i frågan, 
som han betecknat som syftande till att skjuta ifrån sig det verkliga problemet. 
Han hade ställts åt sidan när partiet lagt fast sin ståndpunkt, då partiledningen 
funnit det viktigare att försöka mobilisera den motvilja mot förändringar som 
inte sällan var särskilt utbredd på landsbygden. Högerpartiet hade inte varit sena 
med att följa efter Centerpartiet i frågan. Ledaren avslutades med att bara del 
faktum att cirka 200 kommuner nu hade planer på sammanläggningar var ett tyd
ligt uttryck för att det fanns motiv till att reformera indelningen. Det var gläd
jande att riksdagen med så stor majoritet insett behovet av en reform.631

Sammanfattning
Till skillnad från vid storkommunreformen, då riksdagen begärde att en utred
ning för översyn av kommunindelningen måste tillsättas, var det denna gång ett 
initiativ av regeringen, framförallt inrikesminister Rune Johansson. Han hänvi
sade till att intresseorganisationen Landskommunernas förbund gjort propåer om 
att en förändring av kommunindelningen var motiverad. Utifrån vad som senare 
framkom vid remissbehandlingen av den statliga utredningen hade förbundet 
långtifrån någon bred förankring bland sina medlemskommuner gällande de tan
kegångar som påstås ha framförts till inrikesministern.

Den statliga utredning som tillsattes arbetade ovanligt snabbt och lyckades 
också uppnå enighet om alt en indelningsreform borde genomföras. De enda in
vändningar som framkom var att två ledamöter i utredningen, som inte var poli
tiker, inte ville uttala sig för införandet av en enhetlig kommunbeteckning. Den 
politiska enigheten innebar att både Högerns och Centerpartiets respektive leda
mot i utredningen helt ställde sig bakom betänkandet. Denna linje godtogs dock 
inte av de båda partiernas riksdagsgrupper, vilket berörs nedan.

Vid remissbehandlingen av utredningen fick förslaget mycket starkt stöd från 
de statliga myndigheterna. Enbart tre statliga organ avstyrkte att en reform borde 
genomföras. Vidare var vissa statliga organ, bl.a. länsstyrelser, som ville göra 
ändringar av reformprinciperna, framförallt borde det ges större möjligheter till 
avsteg från riktpunkten för folkmängden i glesbygdsområden med långa geogra
fiska avstånd. En annan invändning gällde att större släder inte borde bilda block 
tillsammans med landsbygdsområden. Kommunernas slöd för reformen var inte 
entydigt. Bara en tredjedel av kommunerna tillstyrkte betänkandet utan invänd
ningar. Ytterligare en knapp fjärdedel av kommunerna tillstyrkte att en reform

631 Arbetel 1962-02-23.



borde genomföras, men inte helt i enlighet med vad som utredningen förslagit. 
Andelen kommuner som avstyrkte forslaget var 30 procent. Motståndet mot re
formen kom till största delen från landskommuner med lägre folkmängd och som 
hade borgerlig majoritet samt fanns i Götaland. ! kommuner där det forekom vo
teringar med en partipolitisk konfliktdimension fanns det tydliga skillnader mel
lan socialdemokratiska och borgerliga politiker, där de förstnämnda i regel till
styrkte förslagen i betänkandet, medan de sistnämnda var mycket mer benägna 
att rösta för att avstyrka förslagen i betänkandet. Det största motståndet kom från 
Centerpartiet och Högerpartiet, men Folkpartiets motstånd var inte så mycket 
mindre. Åsiktsskillnaden mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna var stor.

Regeringens proposition byggde till mycket stor del på vad som föreslagits av 
den statliga utredningen. En förändring av intresse var dock att det föreslogs att 
regeringen 1967 skulle göra en redovisning till riksdagen om vilka resultat i form 
av kommunsammanläggningar som skett på grundval av principbeslutet.

Riksdagsbehandlingen innebar att regeringens proposition till allra största de
len bifölls av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Kommunisterna och 
flertalet av Folkpartiets ledamöter. Motståndet kom från Högerpartiet, Centerpar
tiet och ett mindre antal ledamöter från Folkpartiet. Den viktigaste förändringen 
som gjordes av majoriteten vid riksdagsbehandlingen var att det skedde en tydli
gare betoning av frivilligprincipen, där det fastslogs att tvångsåtgärder inte skulle 
få komma i fråga i framtiden. Detta även om reformen inte realiserades i den takt 
som det nu kunde antas. Det medförde att den av inrikesministern föreslagna 
uppföljningen av resultaten av reformen 1967 utgick. Vid riksdagsbehandlingen 
betonade reformens anhängare tydligt att inga kommuner skulle komma att 
tvingas till sammanläggning med andra kommuner inom ramen för reformen. 
Folkpartiets riksdagspolitiker intog därmed en mer positiv hållning i kommunin
delningsfrågan än vad som varit fallet med partiets kommunalpolitiker.

På grundval av studiens teoretiska utgångspunkter kan det konstateras att det 
fanns en divergens i synen på relationen mellan staten och kommunerna, uttryckt 
som kommunernas grundkaraktär, mellan de partier som stödde reformen och de 
partier som gick emot. Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kommunisterna be
tonade främst kommunernas roll som producent av god service till medborgarna, 
vilket ligger nära den idealtyp som benämns forvaltningskommunen. Kommu
nernas uppgift är främst att vara statliga redskap för att förverkliga intentioner 
om en generell välfärdspolitik i alla kommuner. Högerpartiet och framförallt 
Centerpartiet betonade istället kommunernas karaktär av lokala enheter med stor 
samhörighet mellan invånarna, kopplad till gamla traditioner gällande den lokala 
självstyrelsen. Demokrati frågorna värderas här högt. Detta ansluter till den ideal
typ som kallas gemenskapskommunen! '2 Del kan uttryckas som att förespråkar
na betonade effektivitetsargument, medan motståndarna var mer inriktade på 
demokratiargument. Effektivitetsargumenten betydde inte att de kommunala ut
gifterna skulle minska, utan istället var det fråga om att bygga ut verksamheten 
för att kunna ge en bättre service. Jag vill inte heller utesluta att motståndarna till 
reformen i viss mån byggde sitt motstånd på att de ansåg att reformen skulle leda 632

632 Dahlkvist och Strandberg 1999 s 279ff.



till en än högre kommunal expansion och därmed ökat skattetryck. Detta artiku
lerades dock inte i någon i egentlig utsträckning under riksdagsbehandlingen. 
Denna tolkning delas av den dåvarande förstakammarledamoten, Nils-Eric Gus
tafsson (f. 1922) (c), vid en intervju.633 Till denna fråga återkommer jag i analys
kapitlet.

Vid en jämförelse med riksdagsbeslutet om storkommunreformen 1946 kom 
invändningarna i huvudsak från samma partier. Vid båda besluten kom det 
största motståndet från Bondeförbundet/Centerparliel, även om partiet inte var 
emot beslutet om storkommunreformen, utan endast alt ett flertal av partiets le
damöter ville ha en mindre omfattande reform än vad majoriteten ansåg. Den 
största skillnaden mellan besluten låg i att Folkpartiets ledamöter vid beslutet 
1946 till stor del röstat för en reservation som ville göra det svårare att lägga 
samman kommuner med tvång. År 1962 stödde flertalet av partiets ledamöter det 
socialdemokratiska förslaget. En annan skillnad mellan besluten var att 1946 
hade de tre borgerliga partierna inga enhetliga partilinjer, med ett mindre undan
tag i Folkpartiet.634 Skillnaderna mellan 1946 och 1962 kan ha haft två förkla
ringar. För det första var konflikten vid beslutet 1946 mindre djupgående, då det 
bara gällde mer begränsade skillnader i principerna för reformen, medan det se
nare beslutet gällde ja eller nej till hela reformen. För det andra kan det ha skett 
en förskjutning i den politiska kulturen hos partierna i riktning mot större partidi
sciplin och mindre handlingsfrihet för ledamöterna. Folkpartiets begränsade 
splittring i frågan är ett faktum som gör att tesen inte har full giltighet.

1 den empiriska genomgången av beslutsprocessen ovan har jag vid några till
fällen nämnt i vilken typ av hemkommun (stad, köping eller landskommun) som 
riksdagsledamöter var bosatta. Det har skett utifrån hypotesen att de riksdagsle
damöter som var bosatta i städer och kopingskommuner, som i regel skulle bli 
centralorter i de kommande kommunblocken, hade en mer positiv inställning till 
reformen än vad som var fallet för riksdagsledamöter bosatta i landskommuner. 
Därför har jag gjort en sammanställning av vilken typ av hemkommun som de 
tre borgerliga partiernas riksdagsledamöter hade år 1962 vid tiden for beslutet 
om kommunblocksreformen. Det redovisas i tabellen nedan.

Tabell 36 De borgerliga riksdagsledamöternas typ av hemkommun 1962

Parti Stad Köping Landskommun Totalt

Antal % Antal % Antal % Antal %

C 5 9 2 4 46 87 53 100

H 33 53 4 7 25 40 62 100

Fp 53 77 2 3 14 20 69 100

Totalt 91 50 8 4 85 46 184 100

Källa: Riksdagens register 1962, personregister, Årsbok för Sveriges kommuner 
1962, och Norberg, Tjemeld och Asker, band 1-5, 1985-1992.

633 Intervju med Nils-Eric Gustafsson 2012-01-19.
',34 Wångmar 2003 s 112-121.



Det visar sig att bara 20 procent av Folkpartiets ledamöter var bosatta i en lands
kommun, medan motsvarande siffra för Centerpartiet och Högerpartiet var 87 re
spektive 40 procent. Mot bakgrund av detta skulle hypotesen kunna anses vara 
verifierad till stor del. Det blir särskilt tydligt när det kan hävdas att Centerpartiet 
motstånd mot reformen i högre grad var mer djupgående och principiellt i förhål
lande till Högerpartiets motstånd. Vid 1946 års beslut om storkommunreformen 
hade ledamöternas typ av hemkommun viss betydelse för deras syn på hur långt
gående som den reformen borde göras.635 Det kan hävdas att Folkpartiets posi
tiva inställning hade sin grund i att partiet i större utsträckning var anhängare av 
en utbyggd välfärd än vad som var fallet för Centerpartiet och I lögerpartiet. Det 
är dock svårt att med säkerhet påstå att Folkpartiet hade högre ambitioner på väl
färdsområdet än Centerpartiet vid tiden för beslutet om reformen. 1 valrörelsen 
inför 1962 års kommunal-/landstingsval förekom det att Folkpartiet lyfte fram 
partiets betydelse för att alla sammanläggningar skulle vara frivilliga.636 Folk- 
partistiska kommunalpolitikers motstånd mot reformen vid voteringar i fullmäk
tige gällde främst i landskommuner och partiets riksdagsgrupp bestod till ringa 
del av personer bosatta i landskommuner. Detta ter sig som en logisk förklaring 
till att Folkpartiets hållning i frågan i viss utsträckning skilde sig åt mellan kom
munal nivå och riksdagen.

Riksdagsbeslutet innebar att det inte var möjligt att ange någon tidpunkt för 
när indelningsreformen skulle vara slutförd. Det kunde exempelvis dröja till 
1980-talet, men det var snarare troligare att del aldrig skulle ske fullt ut. Delta då 
det sannolikt skulle finnas ett antal kommuner som var helt emot att behöva ge 
upp sin självständighet eller att gå med på lika långtgående sammanläggningar 
som kommunblocksindelningen föreskrev.

635 Wångmar 2003 s 112-121.
636 Blekinge Läns Tidning 1962-08-27 och 1962-09-08.



7. FRÅN FRIVILLIGHET TILL TVÅNG 
— VÄGEN TILL BESLUTET OM 
REFORMENS SLUTFÖRANDE

1961-1969

I detta kapitel behandlas tiden från tillsättningen av den kompletterande utred
ningen gällande indelningsfrågor i de tre storstadsområdena år 1961 fram till 
riksdagsbeslutet 1969 om att hela kommunindelningsreformen skulle vara slut
förd vid ingången av år 1974. Enligt det senare beslutet hade regeringen möjlig
het att företa tvångsmässiga sammanläggningar av kommuner, om kommunerna 
inte gick samman på frivillig väg. Sådana sammanläggningar kunde äga rum 
1971 och 1974. Riksdagsbeslutet föregicks av en omfattande remissbehandling 
där nästan alla landets kommuner fick avge yttranden om formerna för reformens 
slutförande.

Storstadsutredningens arbete 1961-1964
1 propositionen om reformen hade det angivits att indelningen i block i de tre 
storstadsområdena skulle bli föremål för särskilda utredningar. Regeringen gav 
därför inrikesministern den 13 oktober 1961, samma dag som regeringen tog be
slut om att lägga fram propositionen med förslaget om kommunblocksreformen, 
tillstånd att tillsätta utredningen. Huvudansvaret skulle ligga hos en utrednings
man. Stockholms, Göteborgs och Malmö städer samt de berörda landstingen, 
Stockholms, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Malmöhus läns, skulle få rätt 
att utse högst fem sakkunniga vardera (landstingen i Göteborgs och Bohus län 
respektive Älvsborgs län dock fem sakkunniga tillsammans). Utredningen tillsat
tes i november 1961. Till utredare utsågs den förre riksdagsledamoten (s) och 
landshövdingen Karl Johan Olsson (1893-1980). Det blev två separata utred
ningar, en för Göteborgs- och Mal möområdena, och en för Stockholmsområdet. 
Även om det var två utredningar hade de ett gemensamt namn, 1961 års stor- 
sladsulredning.<’'7

Riksarkivet, Maricbcrg: Storstadsutredningens handlingar, YK. 2005, volym I : Inrikesdep
artementets beslut 1961-11-17 och Inrikesdepartementets skrivelse till utredaren 1961-11-22. SOU 
1963:6 s 9ff och SOU 1964:56 s 5ff.



Uppdraget gällde indelningsfrågorna i Stockholms-, Göteborgs- och Malmö- 
områdena. 1 fråga om blockindelningen skulle utredningarna bara ta upp vilka 
kommuner som borde läggas samman med Göteborgs respektive Malmö städer. 
Den övriga blockindelningen skulle hanteras av de berörda länsstyrelserna inom 
ramen för den ordinarie blockindelningen i varje län. Indelningen i block i dessa 
områden skulle ske efter delvis andra principer än i övriga län, eftersom det inte 
var möjligt att helt tillämpa principen om näringsgeografiskt sammanhängande 
regioner som grund för blockindelningen.6’6

Vid överläggningarna mellan utredaren och de sakkunniga betonade de sak
kunniga från Göteborgs stad vilken stark expansion som staden nu var inne i. 
Numera återstod endast mindre markområden för expansion inom stadens grän
ser. Lämpliga områden för expansion utanför stadsgränsen var Torslanda, Tuve, 
Säve, Angereds och Askims kommuner samt delar av Stora Lundby kommun. 
Om inte inkorporeringar kom till stånd skulle stadens folkmängd riskera att börja 
minska och 1975 ligga på samma nivå som 1945. Företrädarna för Göteborgs 
och Bohus läns landsting var inledningsvis inte pigga på alt släppa områden till 
staden, då landstinget var ett av de mindre i landet till folkmängden, eftersom 
Göteborgs stad stod utanför landstinget. Inte heller Älvsborgs läns landsting var 
odelat positivt till att överföra områden till Göteborgs stad.638 639 Vid överläggning
arna gällande Malmöområdet framhöll företrädare för Länsstyrelsen att Burlövs 
kommun ville bestå som egen kommun och hade slöd av landstinget i denna 
fråga. Det vore bättre att staden fick expandera söderut mot Bunkeflo och Oxie 
kommuner. De saknade större centralort och hade lägre folkmängd än Burlöv.640

Betänkandet om Göteborgs- och Malmöområdena överlämnades till inrikes
ministern i februari 1963.641 I Göteborgsområdet godkände företrädarna för 
landstinget i Göteborgs och Bohus län att de tre kommunerna på Hisingen, Säve, 
Torslanda och Tuve, ingick i Göteborgsblocket. Älvsborgs läns landsting accep
terade att Angereds kommun och Bergums församling i Stora Lundby kommun 
sammanslogs med Göteborgs stad, om kommunerna godkände detta. Någon 
uppgörelse i sammanläggningsfrågan mellan Göteborgs stad och Angereds 
kommun samt mellan Göteborgs stad och Stora Lundby kommun samt Älvs
borgs läns landsting var inte klar när betänkandet avlämnandes.642 Uppgörelsen 
blev utredningsmannens förslag för indelningen i Göteborgsområdet. Den inne
bar att Askims kommun skulle få bestå som egen kommun och inte ingå i Göte
borgsblocket. Utredaren framhöll att Styrsö kommun kunde ha tagits med i ut
redningen, men varken Göteborgs stad eller Styrsö kommun hade uttryckt några 
önskemål om att kommunen borde läggas samman med staden. Länsstyrelsen

638 SOU I963:6 s 11 ff och SOU 1964:56 s 7ff.
639 Riksarkivet, Maricbcrg: Storstadsutrcdningcns handlingar, YK 2005, volym 1: Anteckningar, 

förda vid sammanträde å länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1962-01-08 (överläggningar mel
lan utredningens ordförande och de sakkunniga).

940 Riksarkivet, Maricbcrg: Storstadsutrcdningcns handlingar, YK 2005, volym 1: Anteckningar, 
förda vid sammanträde å länsstyrelsen i Malmöhus län 1962-01-15 (överläggningar mellan utred
ningens ordförande, sekreterare samt ledningen för Länsstyrelsen i Malmöhus län).

641 SOU 1963:6.
642 SOU 1963:6 s 104ff.



uppmanades att överväga Styrsös blocktillhörighet. Ett skäl till att det inte borde 
bildas någon större kommun på Hisingen var att det skulle vara olämpligt om 
Volvos fabriker skulle vara uppdelade på två kommuner.643

För Malmöområdet innebar utredningsmannens förslag en formalisering av 
det förslag som kommunerna hade godkänt. Han konstaterade att Bunkeflo och 
Oxie kommuner hade för låg folkmängd för att kunna bilda egna block och pä 
sikt var del inte troligt att de skulle kunna bestå som egna kommuner. Behovet 
av sammanläggning med Malmö stad var inte överhängande, varför det tillsvi
dare räckte att bilda block med staden. Burlövs kommun hade en högre folk
mängd och den kommunala förvaltningen var väl utbyggd. Befolkningsutveckl
ingen hade varit gynnsam under de senaste åren. Kommunen var därför ganska 
väl rustad att klara av de problem som kommunen skulle ställas inför i framtiden. 
Även om det fanns en del skäl för en sammanläggning med Malmö stad valde ut
redaren att föreslå att Burlövs kommun inte skulle inlemmas i Malmöblocket, 
utan fl bestå som egen kommun.644 645

Betänkandet om Stockholmsområdet, som avlämnades först i november 1964, 
behandlade inte kommunblocksindelningen konkret. Den del av betänkandet som 
tog upp kommunala frågor begränsade sig till att behandla det relativt omfat
tande samarbetet mellan kommunerna.643

Avslutningsvis är det viktigt att vara medveten om att utredarens förslag till 
indelning av kommunblock i Göteborgs- respektive Malmöområdet just bara var 
förslag. Den slutliga kommunblocksindelningen skulle fastställas av regeringen.

Beslutet om att införa sammanläggnings- 
delegerade 1965
I oktober 1965 lade regeringen fram en proposition som dels innehöll förslag till 
förändringar i lagen om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning, dels ett 
förslag till lag om kommunala sammanläggningsdelegerade. Propositionen var 
undertecknad av det konsultativa statsrådet Svante Lundkvist (s) ( 1919 1991 ), 
som sedan sommaren 1965 tagit över ansvaret för indelningsfrågorna i Inrikes
departementet från Rune Johansson. Frågan hade, innan propositionen avlämna
des, behandlats i en promemoria inom Inrikesdepartementet som hade blivit fö
remål för remissbehandling. Förslagen lades fram då det fanns ett behov av ett 
beslutande organ för den blivande kommunen från regeringsbeslutet och fram till 
dess ikraftträdande vid kommande årsskifte. Eftersom besluten måste fattas sen
ast vid utgången av april månad året före beslutet trädde i kraft var det fråga om 
en period på minst åtta månader. Den nya kommunens fullmäktige valdes i sep
tember och sammanräkningen av valet var normalt klar under oktober månad, då 
det återstod drygt två månader till årsskiftet.646

643 SOU 1963:6 s 159 167.
644 SOU 1963:6 s 170ff.
645 SOU 1964:56 s 83 115.
646 Proposition 1965:151 s 1- 12 och 33^18.



Det skulle vara regeringens ansvar att besluta om samman läggningsdelege- 
rade skulle utses eller ej. Vid mindre indelningsändringar, där befolkningsför
skjutningen som mest uppgick till 15-25 procent, behövde delegerade normalt 
inte utses. Här skulle den gamla ordningen gälla, varför nyvalda fullmäktige fat
tade besluten så fort som sammanräkningen var klar. Om det utsågs delegerade 
hade däremot nya fullmäktige bara i uppgift att välja styrelser och nämnder för 
den nya kommunen, vilka måste tillträda direkt vid sammanläggningens ikraft
trädande. Fullmäktige i varje kommun som berördes av indelningsändringen 
skulle utse minst en delegerad. Sammanläggningsdelegerade hade att utse ett ar
betsutskott, som bl.a. skulle bereda ärenden inför delegerades sammanträden och 
verkställa beslut. Det nya regelverket avsågs träda i kraft vid 1966 års början.647 
Det betydde att det skulle börja tillämpas för de indelningsändringar som trädde i 
kraft 1967 och som skulle beslutas senast den 30 april 1966.

Remissbehandlingen av departementspromemorian visade att nästan alla re
missinstanser ansåg det befogat att införa systemet med delegerade. Stadsfull
mäktige i Helsingborg ifrågasatte om del verkligen fanns något behov av att göra 
en så omfattande förändring av regelverket. En annan invändning gällde att 
sammanläggningsdelegerade också borde ta över beslutanderätten för de löpande 
besluten i de kommuner som skulle upphöra till följd av sammanläggningen. 
Några remissinstanser ville ha en mer detaljerad lagreglering av antalet samman
läggningsdelegerade och hur dessa skulle fördelas mellan kommunerna.648

Med anledning av propositionen lämnades en motion i vardera kammaren, 
men dessa var likalydande, varför det de facto var fråga om en motion. Denna 
var undertecknad av tre högerledamöter i första kammaren och två högerledamö- 
ler i andra kammaren. I motionerna framfördes krav på att varje kommun, som 
berördes av en indelningsändring där delegerade skulle utses, måste få minst tre 
ledamöter och tre suppleanter i sammanläggningsdelegerade. Motivet var att 
mindre kommuner annars skulle ha svårigheter att hävda sig i förhållande till 
centralortskommunen. Med tre ledamöter som minimum skulle det skapas en 
mer allsidig sammansättning av sammanläggningsdelegerade.649 650 651

Propositionen och motionerna behandlades därefter av konstitutionsutskottet. 
Ett enigt utskott föreslog att riksdagens båda kamrar skulle bifalla propositionen 
i sin helhet. Motionerna borde därför avslås, men någon motivering till avslaget 
lämnades inte av utskottet.6511 I första kammaren bifölls den 24 november 1965 
utskottets utlåtande helt utan någon debatt.61' 1 andra kammaren, där frågan 
också behandlades den 24 november 1965, tog två ledamöter till orda, men de 
hade inga yrkanden.652 De nya bestämmelserna utfärdades av regeringen den 3 
december 1965 och trädde i kraft vid 1966 års början.653

647 Proposition 1965:151 s Iff och 13ff.
648 Proposition 1965:151 s 25- 32.
649 Motion Första kammaren 1965, Nr 794, av Bo Risberg, Birger tsacson och Bertil Strandberg 

och Motion Andra kammaren 1965, Nr 939, av Carl-Wilhelm Lothigius och Pcr-Eric Ringaby.
650 Konstitutionsutskottets utlåtande 1965, Nr 41, s 1 20.
651 Protokoll Första kammaren 1965-11-24, Nr 37, s 14.
652 Protokoll Andra kammaren 1965-11-24, Nr 37, s 34ff.
653 SFS 1965:595, SFS 1965:596 och SFS 1965:597. Dc utkom från trycket 1965-12-15.



Riksdagsdebatter efter motioner, frågor 
och interpellationer 1963-1967
Under den tid som kommunblocksreformens lokala genomförande pågick, först 
genom kommunblocksindelningen och senare genom sammanläggningarna, 
lämnade riksdagsledamöter interpellationer och frågor till det statsråd som an
svarade för de kommunala indelningsfrågorna. Fram till 1965 var det inrikesmi
nister Rune Johansson och därefter Svante Lundkvist, först som konsultativt 
statsråd och 1967-1969 som kommunikationsminister.

1 februari 1963 inlämnade ledamoten av andra kammaren Mac Hamrin ( 191 Ο
Ι 979) (fp) från Kalmar län en interpellation till inrikesministern om del pågående 
arbetet med indelningen i kommunblock. Efter att interpellationen gett en bak
grund till riksdagsbeslutet om kommunblocksindelningen ställde Hamrin dels 
frågan om hur det skulle gå med samarbetet inom kommunblock som bestod av 
kommuner som låg i olika län vid tiden för besluten om kommunblocksindel
ningen. Dels frågade han om hur snabbt utredningen om införandet av enhetlig 
kommunbeteckning skulle komma igång.654 Inrikesministern besvarade interpel
lationen i mars 1963. Ministern menade att länsstyrelserna kunde komma till 
olika ståndpunkter i gränstrakterna. Direktiven för arbetet angav att länsstyrel
serna i så fall skulle samråda med varandra. I de fall länsstyrelserna kom till 
olika uppfattningar fick regeringen slutligen avgöra frågan. Riksdagsbeslutet 
byggde därför på att det var regeringen och inte landets länsstyrelser som skulle 
fastställa blockindelningen. I fråga om samarbetet inom de framtida blocken in
nebar inte länsgränsen något direkt hinder. Statsrådet delade Hamrins uppfatt
ning om att det var viktigt att utredningen om den enhetliga kommunbeteckning
en igångsattes. Införandet av en enhetlig kommunbeteckning underlättade sam
manläggningar mellan städer och landskommuner. Hamrin var i huvudsak nöjd 
med svaret, men vill ha bekräftat från ministern att läns- och landstingsgränsen 
måste ändras vid en sammanläggning. När ministern åter fick ordet klargjorde 
han att länsgränserna alltid måste ändras vid kommunsammanläggningar.655

1 april 1963 lämnade ledamoten av första kammaren, Eric Carlsson (1914— 
2006) (c), från Kopparbergs län en interpellation till inrikesministern om kom
munernas möjligheter till yttranden över förslagen till blockindelning. Carlsson 
framhöll att det i vissa fall uppstått motsättningar mellan kommuner och mellan 
Länsstyrelsen och olika kommuner. Carlssons fråga var om kommunerna skulle 
ges möjlighet att framföra sina synpunkter på indelningen direkt till regeringen 
innan de formella besluten togs.656 Inrikesministern svarade på interpellationen i 
maj 1963. Han menade att enligt riksdagsbeslutet skulle länsstyrelserna samråda 
med kommunerna vid upprättandet av blockindelningen. Formerna för samrådet 
hade varierat mellan länen. Huvudsakligen hade det skett genom dels överlägg
ningar med kommunföreträdare innan de preliminära förslagen upprättades, dels 
hade kommunerna haft tre månader på sig att lämna yttranden över förslagen.

654 Protokoll Anära kammaren 1963-02-15, Nr 6, s 16f.
655 Protokoll Andra kammaren 1963-03-22, Nr 12, s 8 14.
656 Protokoll Första kammaren 1963-04-23, Nr 17, s 60.



Nästan alla kommuner hade utnyttjat möjligheten att lämna yttranden. Kommu
nernas yttranden hade av länsstyrelserna överlämnats till regeringen. I de fall 
länsstyrelserna gjort förändringar i sina slutliga förslag var det nästan alltid fråga 
om förslag som redan tidigare diskuterats med kommunerna. Om nya alternativ 
väcktes under beredningen i departementet skulle länsstyrelserna få i uppdrag att 
höra kommunerna på nytt. Det kunde också ske överläggningar mellan departe
mentets tjänstemän och kommunerna.657 658

När Carlsson åter fick ta till orda gav han exempel på att i ett län hade länsav
delningen av Landskommunernas förbund samt företrädare för alla städer varit 
rådgivande organ till Länsstyrelsen. Detta hade skapat en viss oro hos lands
kommunerna, vilken, enligt Carlsson, varit befogad. Carlsson ifrågasatte även 
om Länsstyrelsens experter på planfrågor haft tillräcklig kännedom om kommu
nerna. 1 vissa fall hade länsstyrelserna inte gjort några förändringar i sina slutliga 
förslag, trots invändningar från kommuner och landstingets förvaltningsutskott. 
Han menade även att länsstyrelserna inte tagit tillräcklig lärdom av erfarenheter 
från 1952 års reform. Johansson nämnde att länsstyrelserna hade varit tvungna 
att motivera om de gjort avsteg från de fastlagda principerna för indelningen. 
Han hävdade att kommunerna fått goda möjligheter att redovisa sina åsikter till 
länsstyrelserna. Ett flertal kommuner i Stockholms län hade begärt att få fram
föra sina synpunkter i departementet. Om arbetet förflöt som planerat var avsik
ten att blockindelningen skulle bli fastställd under 1963. Det sista inlägget gjor
des av Carlsson, som menade att länsstyrelsernas arbete inte alltid skötts på elt 
fullgott sätt. Han ansåg alt det fanns ett stort behov av direkt kontakt mellan de
partementet och landets kommuner inför de slutliga besluten om kommunblocks- 
indelningen. Kommunernas synpunkter borde beaktas så långt som möjligt.651*

Efter att regeringen den 7 februari 1964 fastställt blockindelningen i Stock
holms län lämnade förstakammarledamoten Henrik Åkerlund (1914-1996) (h), 
invald för Stockholms län och Uppsala län, en interpellation om innehållet i be
slutet. Enligt Åkerlund hade oro och undran uppstått i många kommuner. Läns
styrelsen i Stockholms län hade i stor utsträckning tagit hänsyn till kommunernas 
önskemål, men det hade inte regeringen gjort. Antalet block hade reducerats från 
31 till 24. Åkerlund frågade ministern på vilken grund som regeringen fattat sitt 
beslut om indelningen i länet.659 Den 28 april 1964 anmälde ministern att han var 
förhindrad att besvara interpellationen, då den avsåg motiven till ett specifikt re
geringsbeslut, varför regeringsformen inte tillät detta. Däremot var ministern be
redd att svara på frågor av mer allmän natur om indelningen. Åkerlund förkla
rade sig beredd att ställa frågor av mer allmän natur.660 Det skedde samma dag i 
en interpellation, där Åkerlund frågade om utifrån vilka principer som regeringen 
fattat sina beslut om blockindelningen.661

Inrikesministern besvarade interpellationen den 29 maj 1964. Svaret kom vid 
en tidpunkt när regeringen redan hade fattat beslut om blockindelningen i hela
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landet. Först redogjorde han för riksdagsbeslutet och anförde att reformprinci- 
perna inte kunde tillämpas fullt ut i de tre storstadsområdena. Johansson framhöll 
att det inte hade varit möjligt att tillgodose alla kommuners önskemål. Åkermans 
uttalande i den tidigare interpellationen om att även blockindelningen skulle ske 
på frivillig grund var en feltolkning av beslutet. Ministern framhöll att besluten 
innebar att landet indelats i 282 block. Inräknat Stockholms stad var det 37 block 
som bara utgjordes av en kommun. 1 förhållande till länsstyrelsernas slutliga för
slag hade antalet block reducerats med 52. 1 ett fall hade ett av länsstyrelsen fö
reslaget block delats på två, varför 53 block hade underkänts.662

Totalt 182 block hade fastställts enligt länsstyrelsernas förslag. Ett skäl till re
geringens ändringar var att länsstyrelserna hade lämnat förslag som uppvisade 
relativt stora variationer. Antalet block som skulle ha färre än 8000 invånare 
1975 var 64. Fem länsstyrelser hade inte föreslagit något block som skulle un
derskrida detta riktvärde. Enligt regeringsbesluten var det cirka 30 block som 
inte beräknades ha 8000 invånare 1975. Regeringens ändringar hade medfört att 
skillnaderna mellan länen utjämnats avsevärt. Ett annat skäl till förändringar var 
att länsstyrelser lämnat divergerande indelningsförslag vid länsgränser, då 16 
kommuner placerats i olika block av två länsstyrelser. Vidare hade 10 delar av 
kommuner placerats i olika block. Omkring 770 kommuner hade tillstyrkt läns
styrelsernas preliminära förslag, medan cirka 220 hade haft invändningar. Runt 
150 av kommunerna hade gjort uppvaktningar. Enligt ministern hade runt 90 
kommuner förklarat sig vara mer nöjda med indelningen som fastlagts av rege
ringen, medan 70 kommuner föredragit förslagen från länsstyrelserna.663

Henrik Åkerlund tackade för ett utförligt svar och framhöll att det intressanta 
för honom var tillämpningen av riksdagsbeslutet. Det gällde möjligheten till av
steg från kravet på näringsgeografiskt sammanhängande block och istället betona 
faktorer som tradition och kulturell gemenskap. Åkerlund fann att regeringen 
gjort förvånansvärt många ändringar i länsstyrelsernas förslag. Han satte fråge
tecken för hur det skulle bli med frivilligprincipen för sammanläggningarna i 
framtiden. Fanns det möjlighet för kommuner som var missnöjda med blockin
delningen att slippa sammanläggning i framtiden?664

Därefter tog ännu en högerledamot till orda, Holge Ottosson (1913- 1989), 
från Jönköpings län. Ottosson gjorde bara ett kort inlägg, där han log exempel 
från sin egen hemtrakt. Hans hemkommun, Anderstorps köping, skulle enligt 
Länsstyrelsens förslag bli centralort i ett block som även bestod av Reftele kom
mun. Kommunernas fullmäktige hade i enighet tillstyrkt förslaget. Det lokala nä
ringslivet hade ställt sig bakom blocket. Genom regeringsbeslutet hade tre block 
förts samman till ett. lian frågade statsrådet om det var möjligt för två av kom
munerna i det större blocket alt läggas samman till ett block (en kommun).665

Näste talare var Thorsten Larsson (1913-1996) (c) från Malmöhus län. Lars
son tog främst upp de speciella förhållanden som gällde i Malmö-Lund-området.
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Han var kritisk mot att hans hemkommun, Staffanstorp, inte fått bilda eget block, 
vilket Länsstyrelsen hade föreslagit. Med kort varsel hade företrädare för kom
munen kallats till ett möte med tjänstemän från departementet för att ta ställning 
till hur kommunen såg på att delas upp mellan Lunds och Malmö kommunblock. 
Kommunföreträdarna var tvungna att ge besked direkt, det var inte möjligt att ge 
fullmäktige tid att få yttra sig över förslaget. Larssons fråga var dels om kommu
nen skulle få möjlighet att yttra sig över uppsplittringen av området för högstadi
eskolan, dels hur det blev med den kommunala suveräniteten i framtiden.666

Ottosson fick svaret att två kommuner som låg i samma block mycket väl 
kunde läggas samman i en partiell sammanläggning, utan att blocket i övrigt gick 
samman. Till Larsson sade statsrådet, att om fullmäktige getts möjlighet att avge 
yttrande i ett sent skede, hade regeringen hamnat i en svår tidsnöd inför sitt slut
liga beslut. Dessutom hade fullmäktige intagit en negativ inställning till det nya 
förslaget. 1 fråga om indelningen i högstadieområden hade kommunen möjlighet 
alt göra en uppvaktning i Ecklesiastikdepartementet för att framföra sina syn
punkter. Åkerlund fick svaret att regeringen så långt som möjligt försökt ta hän
syn till traditionella och kulturella värden som grund för indelningen i block. 
Därefter höll statsrådet en utläggning där han allmänt pläderade för behovet av 
större kommuner. Detta var en grund till att regeringen undvikit att skapa för 
många små block, varvid han nämnde besluten om att bilda stora block, vilket 
skett i Kristianstad, Uppsala och Södertälje. Det gällde också i storstadsområ
dena, vilket varit en bidragande orsak till att Staffanstorp inte fick bilda eget 
block. Statsrådet nämnde också att den svenska indelningsreformen falt upp
märksamhet i nästan hela Europa.667 668

Därefter fick Henrik Åkerlund möjlighet att bemöta ministerns inlägg. Åker
lund framhöll att han särskilt tänkte på att gamla städer som Sigtuna, Vadstena 
och Skänninge inte fått bilda egna block. Det var dock även andra städer och kö
pingar i Stockholms län som han tänkte på, Djursholms stad samt Stocksunds 
och Saltsjöbadens köpingar. Orterna hade ett speciellt samhällsbyggande. Det 
var vidare inte lämpligt att slå samman höghussamhällen med villasamhällen.66S

Nästa anförande hölls av Eric Carlsson (c). Han menade att kommunerna nu 
hade resignerat inför de beslut som fattats av regeringen. Även om det i formell 
mening var frivilligt att ansluta sig till samarbetsnämndema var det i praktiken 
mycket svårt att inte delta i nämndarbetet. Carlsson undrade även hur statsrådet 
såg på takten i sammanläggningarna och om partiella sammanläggningar skulle 
godtas av regeringen. En annan fråga gällde i vilken utsträckning som regeringen 
vid sina beslut hade beaktat långa geografiska avstånd i fjäll-/glesbygd som 
grund för att göra undantag från reformprincipema.669 Näste talare var Thorsten 
Larsson (c), som talade sig varm för kommunal självbestämmanderätt och hyl
lade de demokratiska principerna. Att departementet inte hade låtit Staffanstorps
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kommunalfullmäktige få yttra sig i ett sent skede var inte särskilt bra ur demo
kratisk synvinkel.670

Det sista inlägget gjordes av inrikesministern. Han betonade att riksdagen sagt 
nej till förslaget i propositionen om att det skulle göras en uppföljning av refor
men vid 1967 års riksdag. Regeringen hade emellertid alltid rätt att ta nya ini
tiativ i frågan, men det var inte aktuellt före 1966 års val och sannolikt inte heller 
före 1970 års val. Ministern förmodade att ett stort antal sammanläggningsären- 
den skulle aktualiseras fram till 1966 och träda i kraft 1967.671 * 673

Även i andra kammaren förekom frågor och interpellationer. Bengt Bengtsson 
(1915-2006) (h) från Stockholms län frågade ministern om de principer som låg 
till grund för regeringens beslut om blocken i storstockholmsregionen.677 Frågan 
var snarlik den som Henrik Åkerlund (h) ställde i första kammaren och som mi
nistern vägrade att besvara. Så blev också fallet med Bengtssons fråga.67'

Den 3 april 1964 lämnade Karl Boo (1918-1996) (c), invald i andra kamma
ren för Kopparbergs län, en interpellation till inrikesministern gällande besluten 
om indelningen i block. 1 interpellationen framförde Boo förvåning över att rege
ringen i så stor utsträckning gjort avsteg från de förslag som länsstyrelserna läm
nat. Dessutom hade förändringarna på inget sätt tillkommit för att i större ut
sträckning hörsamma de krav som kommunerna framfört i sina yttranden. Enligt 
Boo kunde det inte heller påvisas att länsstyrelserna underlåtit att följa reform- 
principerna. Han frågade statsrådet om vilka principer som hade legat till grund 
för regeringsbesluten. Vidare undrade han om vilka principer som hade tilläm
pats av de statliga organ som varit inblandade i handläggningen av kommun- 
blocksindelningen.674 Samma dag inlämnade en annan centerpartist i andra 
kammaren, David Gomér (1897 1977), från Östergötlands län, en enkel fråga till 
inrikesministern om kommunblocksindelningen.675

Ytterligare en interpellation inlämnades i andra kammaren i april 1964. Inter
pellant var Jöns Nilsson (1905-1975) (h) från Kristianstads län och temat var re
geringens beslut om blockindelningen i Kristianstads och Malmöhus län. Nilsson 
ville veta vilka principer som regeringen tillämpat vid dessa beslut, inte minst i 
gränstrakterna mellan länen.676

Inrikesministern besvarade interpellationerna från Karl Boo och Jöns Nilsson 
samt frågan från David Gomér i ett sammanhang i maj 1964. Debatten blev om
fattande och hela 14 ledamöter, inklusive statsrådet och de tre ledamöter som 
lämnat interpellationer/frågor, yttrade sig. Det var sju centerpartister, tre höger
ledamöter, tre socialdemokrater och en folkpartist. Ledamöterna kom sålunda fö
reträdesvis från de båda partier som hade motsatt sig riksdagsbeslutet om kom-
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munblocksreformen 1962.677 678 679 680 681 Detaljnivån i debatten far anses ha varit hög, där 
inte minst ledamöterna från Centern och Högern tog upp enskilda indelningsbe- 
slut, bl.a. fall där regeringen hade underkänt block som föreslagits av länsstyrel
serna. Ministerns svar uppvisade, inte direkt förvånande, klara likheter med vad 
han framförde i första kammaren som svar på Åkerlunds interpellation. Även i 
denna kammare uttryckte han förhoppningar om att ett flertal sammanläggningar 
skulle ske 1967, även om han inte alls ville ange någon storleksordning.67*

Karl Boo (c) var kritisk mot att regeringen hade reducerat antalet block så 
mycket i förhållande till vad länsstyrelserna föreslagit. Att regeringen rättfärdi
gade sitt beslut med att länsstyrelsernas förslag varit för heterogena underkändes 
av Boo med motivering att länen hade varierande betingelser. Länsstyrelserna 
hade i samråd med kommunerna beaktat de lokala betingelserna bättre än rege
ringen. Han var särskilt kritisk mot att regeringen hade underkänt förslagen från 
storstadsutredningen och Länsstyrelsen i Malmöhus län i Malmö-Lund-området. 
Antalet block hade reducerats från sex till två. 1 Norrland och Dalarna hade det 
skapats flera block som var orimligt stora till ytan/'7'1 David Gomér (c) framförde 
kritik mot att regeringen hade underkänt så många block i hans hemlän, Öster
götland. Ett exempel var att Vadstena inte skulle få bilda eget block. Samma sak 
gällde för sammanförandet av Mjölby och Skänninge städer till ett block.6*0 

Då nästan hälften av debattörerna bodde i Skåne-länen uppmärksammades 
blockindelningen i dessa län. Jöns Nilsson (h) tillstod att vissa av regeringens 
förändringar i förhållande till vad länsstyrelserna förslagit hade lokalt stöd. 
Många ändringar hade dock tillkommit utan beaktande av kommunernas stånd
punkter. Han var kritisk mot alt regeringen varit för benägen att dela kommuner 
efter församlingsgränserna. Att regeringen underkänt bildandet av ett block med 
Borrby som centralort var beklagligt. Här fick Nilsson medhåll av Einar Larsson 
(f. 1925) (c). Stig Hansson (1913-2006) (c) och Erik Nelander (1902 1981) (fp) 
instämde i kritiken mot blockindelningen i Malmö-Lund-området.6*1

Arne Persson (1913-1986) (c), Gustaf Svensson (1901 1996) (c) och Per 
Svensson (1896-1977) (c) var inte alls tillfreds med att regeringen gjort så stora 
förändringar av blockindelningen i deras respektive hemtrakt och skurit ned an
talet block betydligt. 1 Perssons hemlän, Älvsborg, hade antalet block reducerats 
från 24 till 17. Per Svensson var bosatt på Gotland. Där hade landstinget och 
kommunerna förslagit en uppdelning på fem block, medan Länsstyrelsen hade 
förordat tre block. Regeringsbeslutet innebar att hela länet skulle utgöra ett 
block. Gustaf Svensson (Jönköpings län) var långtifrån nöjd med att regeringen
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slagit ihop tre av Länsstyrelsen föreslagna block, belägna i den sydvästra länsde
len, där Svensson själv var bosatt, till ett block.6X2

Bengt Bengtsson (1915-2006) (h) och Lennart Stiemstedt (1904-1989) (h), 
som båda var bosatta inom Stockholms län, reagerade mot att regeringen bantat 
antalet block i deras hemlän så kraftigt. De var särskilt missnöjda med att Sig
tuna inte hade fått bilda något eget block, vilket Länsstyrelsen föreslagit. Sti- 
ernstedt framhöll att regeringen nästan helt negligerat de synpunkter som fram
förts av de runt 150 kommuner som gjort uppvaktningar i departementet.'682 683

1 november 1964 lämnade ledamoten av första kammaren, Axel Kristiansson 
(1914-1999) (c), invald för Kronobergs län och Hallands län, och bosatt i det 
sistnämnda länet, en interpellation till inrikesministern om tvångssammanlägg- 
ningar av kommuner. Grunden för Kristianssons fråga var att ministerns påstods 
inför Föreningen för samhällsplanering ha yttrat att om kommunerna inte gick 
samman vid kommunvalet 1966 eller senast vid 1970 års val, skulle det övervä
gas om inte tvångssammanläggningar borde ske. Kristiansson undrade därför om 
det förbereddes något förslag om regelverk för tvångssammanläggningar eller 
om det fanns intentioner att påbörja ett sådant arbete.684 685 Inrikesministern besva
rade interpellationen i december 1964. Statsrådet förklarade att det inte pågick 
något arbete med att förändra lagen från 1919 som gjorde det möjligt att göra 
tvångssammanläggningar. Det fanns inte någon anledning att i nuläget överväga 
en förändring av villkoren för sammanläggningar. För framtiden var det dock 
kanske inte rimligt att en enskild kommun kunde förhindra en rationell kommu
nal indelning. Han påstod sig ha fått signaler från vissa kommunföreträdare om 
att sammanläggningar med tvång behövdes för att realisera reformen. Ministern 
intog en restriktiv inställning till framtida revideringar av blockindelningen.686

Kristiansson tackade för svaret, men konstaterade att han talat med flera per
soner som varit närvarande på det möte där Johansson hållit sitt anförande. Dessa 
personer hade fått uppfattningen alt ministem sagt det som Kristiansson angett i 
interpellationen. Han fann statsrådets uttalande anmärkningsvärt med tanke på 
att det gått mindre än tre år sedan riksdagsbeslutet. Kristiansson uppfattade att 
ministern inte alls uteslöt att en tvångslagstiftning kunde komma till stånd i bör
jan av 1970-talet.686 Utöver Johansson och Kristiansson deltog Torsten Anders
son ( 1909-1978) (c) i debatten. Han var kritisk mot ministerns uttalande, särskilt 
med tanke på att många blocks samarbetsnämnder knappt hade påbörjat sin verk
samhet. Hot om tvångslag kunde påverka nämndernas arbete menligt. Andersson 
menade också att det kunde finnas behov av att utvärdera om blocken fått en 
lämplig utformning. Ett annat problem uppstod när centralorterna ställde för 
stora krav på representation i samarbetsnämndema.687

I november 1965 ställde andrakammarledamoten Karl Boo (c) en fråga till in
rikesministern om det var lämpligt att bilda kommuner som inte var geografiskt
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sammanhängande.6X8 Eftersom inrikesminister Johansson överlåtit ansvaret för 
indelningsfrågorna på det nya konsultativa statsrådet Svante Lundkvist (s) blev 
det Lundkvist som besvarade frågan. Lundkvist menade att det kunde vara lämp
ligt, under förutsättning att indelningslagens förutsättningar var uppfyllda. Enligt 
Lundkvist var det inte bra att en enstaka kommun skulle kunna hindra en sam
manläggning till följd av sin geografiska belägenhet. Han erkände att det fanns 
olägenheter med arrangemanget, men att fördelarna övervägde. Boo var inte till
freds med svaret och ansåg att det var olämpligt att bilda kommuner som inte 
hade ett sammanhängande territorium.689

Vid den allmänna motionstiden i januari 1967 lämnade tre folkparlistiska le
damöter i andra kammaren en motion som framförde krav på att det borde vidtas 
åtgärder som underlättade att genomföra kommunsammanläggningar. De tre le
damöterna var Matteus Berglund (1898-1981) och Sven Andersson, från Örebro 
län, samt Gunnar Hyltander (1915-1981) från Skaraborgs län. Motivet var bl.a. 
att många block ännu inte hade sammanslagits till en kommun. Det ansågs vara 
särskilt svårt alt åstadkomma en sammanläggning när kommunerna i blocket var 
jämnstora. Det var enklare att göra sammanläggningar om centralorten domine
rade. Samarbetsnämnderna hade ofta en svår uppgift. Om sammanläggningarna 
dröjde för länge fanns det risk for att planeringsfrågorna inte samordnades, vilket 
kunde medföra problem för de nya kommunerna när dessa väl kom till stånd. En
ligt motionärerna borde det ligga i statens intresse att reformen slutfördes snar
ast, annars skulle det uppstå ekonomiska förluster. Motionen utmynnade i att 
riksdagen hos regeringen skulle begära att resurser ställdes till förfogande för 
blockens samarbetsnämnder i syfte att underlätta totala sammanläggningar av 
blocken till en kommun.690

Motionen behandlades av konstitutionsutskottet i november 1967. Utskottet 
ansåg inte att det behövdes ytterligare hjälp till blocken för att lättare kunna 
åstadkomma sammanläggningar. Sådan hjälp kunde ges av både statliga myn
digheter och av kommunförbunden. Ytterligare insatser kunde medföra risker för 
avsteg från den frivilligprincip som riksdagen lagt fast 1962. Utskottets utlåtande 
var enigt.691 När utskottsutlåtandet behandlades i första kammaren i december 
1967 tog Eric Carlsson (c) till orda. Han fann det värdefullt att utskottet varit 
enigt om att alla sammanläggningar även fortsättningsvis skulle ske på frivillig 
väg. Ilan var kritisk mot att vissa länsstyrelser och kommunförbunden bedrev 
upplysningsverksamhet som gick ut på att uppmana kommunerna till samman
läggningar. Sådana upplysningar borde vara sakliga och objektiva. Carlsson yr
kade bifall till utskottsutlåtandet. Kammaren beslöt att bifalla utlåtandet.692 1 
andra kammaren bifölls utskottsutlåtandet utan debatt.693

I februari 1967 lämnade andrakammarledamoten Carl-Wilhelm Lothigius 
(1919-1985) (h), från Jönköpings län, en interpellation till inrikesministern om

ms Protokoll Andra kammaren 1965-11-16, Nr 36, s 16.
689 Protokoll Andra kammaren 1965-11-16, Nr 36, s 29ff.
690 Motion Andra Kammaren 1967, Nr 162.
691 Konstitutionsutskottets utlåtande 1967, Nr 56, s Iff.
692 Protokoll Första kammaren 1967-12-15, Nr 53, s 125f.
693 Protokoll Andra kammaren 1967-12-15, Nr 53, s 167.



takten i sammanläggningarna. Lothigius framhöll att vid ingången av 1967 hade 
antalet kommuner minskat med 95. Staten borde inte ha något att klaga på i fråga 
om antalet sammanläggningar. Han reagerade mot var att en del länsstyrelser till 
blockens samarbetsnämnder skickat skrivelser där det framförts propåer om att 
sammanläggningarna av blocken till en kommun borde påskyndas. Kommunerna 
måste skyndsamt ta upp frågan till behandling. Påtryckningarna hade väckt för
våning hos många kommuner. Han frågade statsrådet om denne ansåg att läns
styrelsernas påtryckningar var förenliga med riksdagsbeslutet om reformen. Vore 
det inte bättre om kommunerna i lugn och ro själva fick bestämma takten i sam
manläggningarna?694 Interpellationen besvarades den 26 april 1967, men det var 
inte inrikesministern som svarade, utan även nu Svante Lundkvist. Lundkvist an
såg att länsstyrelsernas aktiviteter att genom upplysningar, råd eller påpekanden 
framföra önskvärdheten att en viss sammanläggning kom till stånd varken stred 
mot 1962 års riksdagsbeslut eller mot befintliga regelverk. Ett uttryck för detta 
var alt indelningslagen gav länsstyrelserna initiativrätt till indelningsändringar. 
Lundkvist betonade att kommunerna inte var tvingade att lyssna på de önskemål 
som framfördes av länsstyrelserna, utan frivilligprincipen gällde.695

Lothigius var inte nöjd med svaret. Han menade att länsstyrelsernas agerande 
kunde göra kommunerna mindre benägna till sammanläggningar. För egen del 
var inte Lothigius motståndare till sammanläggningar som var befogade. Sam
manläggningarna kunde i vissa fall medföra försämringar av den kommunala 
demokratin, om vissa kommundelar fick en alltför obetydlig representation i de 
nya större kommunernas fullmäktigeförsamlingar.696

När Lundkvist på nytt fick ordet gjorde han bl.a. följande uttalande:

Jag vill först — for att inga missförstånd skall uppstå på denna punkt — 
understryka att regeringen inte planerar något ingripande mot den frivil
lighet som riksdagen har uttalat sig för, när det gäller kommunsamman
läggningar. Men vi ser det i linje med riksdagens beslut, som en uppgift 
för staten, departementet och länsstyrelserna att stimulera och röja ur 
vägen hinder för det samarbete kommunerna vill etablera.697

Lundkvist fastslog således att den socialdemokratiska regeringen inte hade några 
planer på att avskaffa frivilligprincipen för alla sammanläggningar i kommun- 
blocksreformen. Lundkvist påpekade vidare att många sammanläggningar ge
nomförts vid 1967 års början och att allt tydde på att del även skulle bli ett stort 
antal 1969, som var nästa tidpunkt för sammanläggningar. Han menade att det 
inte var de statliga myndigheterna som utövade de största påtryckningarna på 
kommunerna, ulan samhällsutvecklingen. Inklusive de block som redan från bör
jan var en kommun var det nu 64 block som utgjorde en kommun. Av de återstå
ende 218 blocken var det 66 block som var igång med utredningar om samman

694 Protokoll Andra kammaren 1967-02-08, Nr 6, s 46f.
695 Protokoll Andra kammaren 1967-04-26, Nr 23, s 8f, och Kommunernas Tidskrift 6/1967 s 473f.
696 Protokoll Andra kammaren 1967-04-26, Nr 23, s 9ff.
697 Protokoll Andra kammaren 1967-04-26, Nr 23, s 12, och Kommunernas Tidskrift 6/1967 s 476.



läggningar. Mot denna bakgrund skulle sannolikt flertalet block ha slagits sam
man senast 1971,698

Debatten fortsatte med nya inlägg av Lundkvist och Lothigius.699 700 Därefter var 
det 11 ledamöter som gick in i debatten, 5 (s), 3 (h), 2 (c) och 1 (fp). När inläg
gen sorteras utifrån partitillhörighet framgår det att de socialdemokratiska leda
möterna var av uppfattningen att länsstyrelserna uppvisat varierande grad av på
tryckningar på kommunerna. De höll också, med ett undantag, med statsrådet om 
att frivilliglinjen skulle upprätthållas. Högerns representanter framhöll att sam
manläggningarna skulle medföra en stor reducering av antalet kommunalpoliti
ker, vilket skulle ha negativa effekter för den kommunala självstyrelsen och de
mokratin. Även kvinnorepresentationen i kommunalpolitiken kunde minska, vil
ket var beklagligt med tanke på att andelen kvinnor redan i nuläget var låg. Ex
empel gavs från block där centralortskommunen var positiv till samgående, me
dan randkommunerna intog en negativ attityd. Vissa länsstyrelser var mer eller 
mindre övertygade att alla sammanläggningar skulle kunna ske senast 1971, trots 
att många av kommunerna var motståndare till att behöva ge upp sin självstän
dighet.701’ Från Centerpartiets sida instämde man i det som sagts av Lothigius. 
Partiet slog vakt om att alla sammanläggningar även i framtiden skulle ske på 
frivillig väg. Centerns företrädare förnekade inte att sammanläggningar i många 
fall var befogade. Folkpartisten betonade att frivilliglinjen måste behållas.701

I maj 1967 ställde andrakammarledamoten, Sven Ekström (1912-2000) (s), 
från Gävleborgs län, en fråga till statsrådet Lundkvist om formerna för samman
läggningar efter 1971.702 Lundkvist besvarade frågan i maj 1967 och sade ånyo 
att regeringen inte hade några planer på att ompröva frivilligprincipen för sam
manläggningar, inte heller efter 1971. Detta formulerade han på följande sätt:

Mitt svar har varit och är alltjämt att regeringen inte planerar någon änd
ring i denna ordning. Hur regering och riksdag kan komma att bedöma lä
get i denna fråga på 1970-talet har jag självfallet ingen möjlighet alt till
kännage någon uppfattning om.7"'

Ekström var nöjd med svaret. Det var helt tillfredsställande att regeringen inte 
kunde ge klart besked om vilka ställningstaganden som skulle ske under 1970- 
talet. Ekströms fråga byggde på att han blivit osäker på Lundkvists ståndpunkt i 
frågan till följd av ett tidningsreferat, som alltså hade visat sig vara felaktigt.704

698 Protokoll Andra kammaren 1967-04-26, Nr 23, s 1 Iff.
699 Protokoll Andra kammaren 1967-04-26, Nr 23, s 13—31.
700 Protokoll Andra kammaren 1967-04-26, Nr 23, s 15-31. De 11 ledamöterna var: William Björk 

(s), Harald Almgren (s), John Lundberg (s), Lars Henriksson (s), Folke Trana (s), Nils Carlshamrc 
(h), Pcr-Eric Ringaby (h), Jöns Nilsson (h), Gunnar Larsson (c), Fritz Börjesson (c) och Mac Ham- 
rin (fp).

701 Protokoll Andra kammaren 1967-04-26, Nr 23, s 15-31.
702 Protokoll Andra kammaren 1967-05-03, Nr 24, s 95.
703 Protokoll Andra kammaren 1967-05-11, Nr 26, s 19.
704 Protokoll Andra kammaren 1967-05-11, Nr 26, s 19.



Utifrån vad Svante Lundkvist hade sagt i riksdagen under våren 1967 borde 
inga kommuner rimligen ha hyst någon fruktan för att de skulle kunna tvingas till 
kommunsammanläggningar 1971. Möjligen skulle det vara tänkbart alt se en 
koppling mellan regeringens betoning av frivilligprincipen och partiets dåliga re
sultat i 1966 års kommunal- och landstingsval.7'1'

Länsdemokratiutredningens förslag 1968
I december 1964 gav regeringen justitieministern tillstånd att tillsätta en utred
ning med uppgift att utreda frågan om det inbördes sambandet mellan landets 
styrelse på central nivå och den kommunala och regionala självstyrelsen. Utred
ningen gavs senare namnet länsdemokratiutredningen 705 706

Ett första betänkande avlämnades till regeringen i september 1965. Där be
handlas ett flertal aspekter på temat relationen mellan stat och kommun. Det 
gällde bl.a. den kommunala självstyrelsens grundlagsreglering och sambandet 
mellan riksdagsval och kommunalval.707 708 709 I en av bilagorna behandlades frågan 
om skatteutjämning och kommunal indelning. "x

I oktober I968 lämnade utredningen ännu ett betänkande och då togs frågan 
om den framtida kommunala indelningen upp. I betänkandets I4:e kapitel redo
visades ett principprogram för decentralisering som innehöll en utifrån den 
kommunala indelningsfrågan intressant diskussion.7<w Utredarna konstaterade att 
ett fullföljande av kommunblocksreformen skulle medföra en betydande reduce
ring av antalet kommunalpoliliska uppdrag. Pilotstudier från genomförda sam
manläggningar visade att reduceringen uppgick till omkring 70 procent. Utred
ningen var emellertid medveten om att del var nödvändigt att göra kommunerna 
större för att det skulle vara möjligt att delegera nya uppgifter till kommunerna. 
Del gällde inte minst behovet av att stärka kommunernas administrativa kapa
citet och öka tillgången till specialutbildad personal för olika verksamhetsområ
den.710 * Följande skrivning var av störst intresse för den kommunala indelningen:

Ett genomförande av länsdemokratiutredningens förslag i detta betän
kande skulle emellertid kunna minska betydelsen av de skäl som ansågs 
motivera en ny kommunindelning. Länsdemokratiutredningen vill därför 
erinra om att kommunblocksindelningens genomförande som ny primär
kommunal indelning enligt riksdagsbeslutet är frivillig och beroende av 
de i varje block ingående primärkommunemas behov av samarbete. 1 '

705 Hadcnius 1995 s 144f och 273.
706 SOU 1965:54 s 5f och SOU 1968:47 s 5f.
707 SOU 1965:54.
708 SOU 1965:54 s 383-399.
709 SOU 1968:47 s 197-203.
710 SOU 1968:47 s I98ff.
71 ' SOU 1968:47 s 199.



Det kunde ske genom att landstingen tog över vissa ansvarsområden från kom
munerna. Sådana överföringar behövde inte ske helt likformigt över hela landet, 
utan kunde anpassas efter de förutsättningar som fanns inom respektive lands
tingsområde. Ett exempel på denna flexibilitet var ansvaret för bostadsförsörj
ningen. Lagstiftningen måste dock utpeka antingen landstinget eller kommunen 
som huvudansvarig för verksamheten. Landstingen kunde även vara aktuella 
som alternativa huvudmän för gymnasieskolan, den översiktliga samhällsplane
ringen och för åldringsvården. Landstingen borde ses som möjliga alternativa 
huvudmän för uppgifter som annars antingen skulle kräva förstatliganden av 
kommunal verksamhet eller behov av ytterligare sammanläggningar.712 713

Utredningens förslag gick sammanfattningsvis ut på att en stor del av den stat
liga regionala förvaltningen, länsstyrelserna och de statliga länsnämndema som 
inte tillhörde länsstyrelserna, skulle överföras till landstingen. Dessa skulle ut
vecklas till så kallade länsparlament. Länsstyrelsernas uppgift skulle fortsätt
ningsvis främst ha en domstolsliknande karaktär. Enligt utredningen skulle del 
inte innebära någon risk för en utveckling i riktning mot en federal stat, då lag
stiftningsmakten skulle ligga hos riksdagen enligt principen om enhetsstaten.712

Tre av utredningens experter, bl.a. statsvetaren och socialdemokraten Agne 
Gustafsson (f. 1925), lämnade ett särskilt yttrande. De betonade möjligheten att 
undvika att slutföra indelningsreformen fullt ut genom att istället överföra kom
munala ansvarsområden på landstingen. Detta hade framförts som ett alternativ 
redan vid 1962 års principbeslut om reformen, men hade av reformens föresprå
kare avvisats. Experterna pekade på möjligheten att göra Gotlands län till för
söksområde för länsdemokrali. Istället för att slå ihop länets 14 kommuner till en 
kommun och avskaffa landstinget, borde landstinget behållas och ta över vissa 
verksamheter från kommunerna. En sådan åtgärd kunde vara positiv för demo
kratin, då det inte skulle behöva ske någon större reducering av antalet kommu
nala uppdrag. De menade att de demokratiska avigsidorna med reformen fatt för 
liten uppmärksamhet. Den statsvetenskapliga forskningen hade visat att reduce
ringen av antalet uppdrag hade blivit stor i block som gått samman.714

Vid remissbehandlingen blev förslaget utsatt för ganska omfattande kritik och 
det kom aldrig att genomföras. Den regionala förvaltningen behölls därför i stat
lig regi, enligt ett riksdagsbeslut som fattades 1970. Från 1971 fick länsstyrelser
na en lekmannaslyrelse på 10 ledamöter.715

Diskussionen om att överföra kommunala ansvarsområden till landstingen (el
ler staten) har en koppling till de teoretiska utgångspunkterna om relationen mel
lan stat och kommun. I enlighet med Lundquists och Norrlids modeller innebär 
ett överförande av kommunala uppgifter till en annan huvudman på högre nivå 
en centraliseringsåtgärd. Samtidigt skulle det, enligt Norrlids modell, innebära

712 SOU 1968:47 s 199ff.
713 SOU 1968:47 s 263- 269 och Lidström 2010 s 67.
714 SOU 1968:47 s 273-287. Dc andra experterna var landstingsdirektörerna Fredrik Lindcncrona 

och Gillis Albinsson.
715 Proposition 1970:103, Statsutskottets utlåtande 1970, Nr 132, Krantz 2002 s llf, Wångmar 

2007 s 211 f och Lidström 2010 s 67.



att en centraliseringsåtgärd, i form av kommunsammanläggningar pâ bred front, 
delvis skulle kunna undvikas genom att kommunerna släppte ansvarsområden.716

Uppföljningen utförd av riksdagens 
revisorer 1968
Under andra halvåret 1968 genomförde Riksdagens revisorer en granskning av 
frågan om sammanläggning av kommuner i blocken. Granskningen hade skett 
genom att länsstyrelserna tillfrågades om läget gällande sammanläggningar och 
samarbete inom blocken i respektive län. Inledningsvis gavs en bakgrundsteck- 
ning av principbesluten om kommunblocksreformen och regeringens faststäl
lande av blocken. Vidare noterades det att samtliga block skulle ha lagts samman 
i början av 1970-talet.717 718 Denna utsaga måste anses ha varit optimistisk och det 
är något oklart på vad den grundades. Handlingarna utsändes till länsstyrelserna 
den 15 augusti 1968 och de skulle svara senast den 25 september 1968.716

Kartläggningen visade att en total sammanläggning, inklusive de samman
läggningar som skulle genomföras vid 1969 års början, hade skett i 38 block. 
Tillsammans med de 38 block som redan vid besluten om indelningen i block 
1963 -1964 bestod av en kommun, var del 76 block som 1969 utgjorde en kom
mun. Sådana sammanläggningar hade främst skett i Örebro och Blekinge län. I 
åtta län hade inga totala sammanläggningar genomförts: Uppsala, Södermanland, 
Kronoberg, Gotland, Kristianstad, Halland, Gävleborg och Jämtland. Partiella 
sammanläggningar hade ägt rum i 52 block. Flest partiella samgåenden hade 
skett i Malmöhus och Kalmar län. I 42 block hade det tagits principbeslut om 
sammanläggning vid en specifik tidpunkt, medan 12 block hade fattat beslut om 
att en sammanläggning skulle ske, utan att ange någon tidpunkt. 1 ytterligare 30 
block hade frågan om en sammanläggning varit föremål för diskussion, men utan 
att beslut fattats. Det innebar att det bara var 30 block där frågan om en samman
läggning aldrig hade diskuterats. 1 de block man fattat principbeslut om samman
läggning vid en viss tidpunkt avsågs i regel 1971.719

Granskningen innehöll uppgifter om vilket inlerkommunait samarbete som 
fanns i blocken. Sådant samarbete kunde gälla alla kommuner i blocket eller en-

716 Lundquist 1972 s 72ff och Norrlid 1983 s 18 26.
717 Landsarkivel i Lund: Länsstyrelsen i Malmöhus läns arkiv, III Plancringsscktioncn, Handlingar, 

J, 1968, D I a: 1552: Riksdagens revisorer, Granskningspromcmoria 4/1968, Beträffande frågan om 
sammanläggning av kommuner inom kommunblocken s Iff.

718 Länsstyrelsen i Hallands län, arkivet, Halmstad: Länsstyrelsen, III Plancringsscktioncn, Inkomna 
handlingar, J L M2, 1968, D I ab:314: Skrivelse från Riksdagens revisorer till länsstyrelsen i Hal
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bart en del kommuner.720 Två områden som ofta lett till motsättningar inom sam- 
arbetsnämnder var bostadsförsörjningen och åldringsvården. Det var inte heller 
ovanligt med motsättningar om sammanläggningsfrågan.721 Länsstyrelserna fick 
också redovisa exempel på kommunala felinvesteringar, där kommuner i vissa 
fall gjort investeringar, framförallt i byggnader, vars behov kunde ifrågasättas ef
ter en sammanläggning.722

Länsstyrelserna hade vidare fatt möjlighet att avge synpunkter på samman- 
läggningssituationen i de olika blocken. Länsstyrelsen i Stockholms län menade 
att det fanns små möjligheter att slutföra reformen inom rimlig tid om frivillig
principen skulle behållas. 1 Östergötlands län gjorde Länsstyrelsen bedömningen 
att merparten av länets 40 kvarvarande kommuner nu hade uttalat sig för att ingå 
i sammanläggningar 1971. Länsstyrelserna i Kronobergs respektive Kalmar län 
hade för avsikt att genom information och upplysningar uppmuntra kommunerna 
till sammanläggningar och vid behov ta initiativ till att utredningar om samman
läggningar kom till stånd. 1 Malmöhus län var det ofta någon enstaka kommun 
som förhindrade att totala sammanläggningar kunde genomföras. 1 vissa fall ge
nomfördes istället partiella sammanläggningar.7“’ I Göteborgs och Bohus län an
förde Länsstyrelsen att frågan om sammanläggningar hade aktualiserats i flertalet 
block, men att verkliga steg på vägen mot totala sammanläggningar ännu inte 
hade tagits. Centralortskommunerna var oftast pådrivande för sammanläggning, 
medan randkommunema intog en negativ inställning. Det fanns en partipolitisk 
dimension genom att framförallt Socialdemokraterna ville ha sammanläggningar. 
Länsstyrelsen i Älvsborgs län hade understött de block som hade velat genom
föra sammanläggningar. Länsstyrelsen i Skaraborgs län hade för avsikt att upp
mana fler block alt genomföra sammanläggningar. Det fanns ett växande behov 
av att få till stånd större kommuner. I Värmlands län fanns det behov av att ändra 
blockindelningen. I Jämtlands län hade Länsstyrelsen ansträngt sig för att få till 
stånd sammanläggningar, men detta hade inte gett några resultat.724

Alla block som bestod av mer än en kommun utom ett, Robertsfors i Väster
bottens län, hade en samarbetsnämnd. Det ansågs finnas svårigheter att få refor
men helt slutförd. Däremot verkade det finnas en utbredd uppfattning om att re
formen var befogad. Därför behövdes åtgärder för att försöka få reformen slut

720 Landsarkivet i Lund: Länsstyrelsen i Malmöhus läns arkiv, III Plancringsscktioncn, Handlingar 
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721 Landsarkivet i Lund: Länsstyrelsen i Malmöhus läns arkiv, III Plancringsscktioncn, Handlingar 
J, 1968, D I a: 1552: Riksdagens revisorer, Granskningspromcmoria 4/1968, Beträffande frågan om 
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förd inom en relativt snar framtid. De kommuner som var motsträviga till att ge 
upp sin självständighet riskerade att försätta sina invånare i en situation med 
sämre service. Uteblivna sammanläggningar ledde till att de ekonomiska resur
serna i samhället inte utnyttjades på ett bästa sätt. Ett sätt att stimulera samman
läggningar var att ge högre övergångsbidrag för att skattehöjningar, som inträdde 
till följd av sammanläggningen, inte skulle drabba invånarna på en gång. Vidare 
kunde upplysningar och propaganda användas för att övertyga kommuner om det 
riktiga i att genomföra sammanläggningar. En anledning till att kommuner var 
obenägna till sammanläggningar var att den nybildade kommunen kunde få en 
annan politisk majoritet än den egna kommunen.725

En orsak till att kommuner inte gått med på en sammanläggning var att de 
motsatte sig blockindelningen. I vissa fall hade det framförts krav till regeringar 
om att revidera indelningen. Mot denna bakgrund fanns det goda skäl att på
skynda besluten. En annan anledning till att sammanläggningar inte kom till 
stånd var att samarbetsnämndema inte hade tillräckliga resurser för att göra ut
redningar. 1 så fall borde nämnderna få tillgång till stöd för att kunna lösa sina 
uppgifter. Det interkommunala samarbete som fanns i blocken borde uppmuntras 
och stödjas. Det var viktigt att ett sådant samarbete inte på längre sikt sågs som 
ett substitut för att undvika sammanläggning. Granskningen hade visat att läns
styrelserna ägnade frågorna stor uppmärksamhet. Det kunde eventuellt finnas ett 
behov av att inrätta ett centralt rådgivande organ, knutet till det ansvariga depar
tementet, som hade till uppgift att ge stöd till sammanläggningsprocessema i de 
olika länen. Vidare var det värdefullt med ett erfarenhetsutbyte mellan länen.726

När Riksdagens revisorer under hösten 1968 fick kännedom om att det förbe
reddes en promemoria inom Kommunikationsdepartementet med förslag till åt
gärder för att slutföra kommunblocksreformen, utfördes det inte några fler utred
ningar från revisorernas sida, men en skrivelse översändes till regeringen.727

Kommunikationsdepartementets PM 1968
Den 15 september 1968 hölls det val till andra kammaren. Valet blev mycket 
framgångsrikt för Socialdemokraterna, som fick 50,1 procent av rösterna och 
klar egen majoritet. Framgången i förhållande till resultatet i 1966 års val till 
kommuner och landsting var remarkabel och ökningen uppgick till nästan åtta

725 Landsarkivet i Lund: Länsstyrelsen i Malmöhus läns arkiv, III Plancringsscktioncn, Handlingar 
J, 1968, D I a: 1552: Riksdagens revisorer, Granskningspromcmoria 4/1968, Beträffande frågan om 
sammanläggning av kommuner inom kommunblockcn s 17-22.

726 Landsarkivet i Lund: Länsstyrelsen i Malmöhus läns arkiv, III Plancringsscktioncn, Handlingar 
J, 1968, D I a: 1552: Riksdagens revisorer, Granskningspromcmoria 4/1968, Beträffande frågan om 
sammanläggning av kommuner inom kommunblockcn s 22f.

Riksarkivet, Arningc: Riksdagens Revisorer 1968, Protokoll, fört vid sammanträde med riksda
gens revisorer 1968-11-14, § 118, med tillhörande bilaga. Konstitutionsutskottets utlåtande 1969, 
Nr 24, s 12.



procentenheter. Då Socialdemokraterna redan hade egen majoritet i första kam
maren skulle partiet ha egen majoritet i båda kamrarna från 1969.™

Den 18 september 1968 höll kommunikationsminister Svante Lundkvist (s) ett 
anförande på Svenska kommunaltjänstemannaförbundets kongress. Nu hade han 
ändrat ståndpunkt om slutförandet av reformen. Tvångsåtgärder var motiverade 
för att kunna få reformen fullföljd inom rimlig tid. Regeringen skulle så snabbt 
som möjligt lägga fram ett förslag i riksdagen. Motivet till den ändrade stånd
punkten var behovet av att föra en mer aktiv näringspolitik i syfte att trygga 
sysselsättningen. Ett annat skäl var behovet att utjämna skillnader i fråga om 
kommunal service mellan olika kommuner. Större kommuner hade bättre förut
sättningar att på ett aktivt sätt medverka i samhällsplaneringen. Statsrådet sade 
att arbetet med att slutföra reformen skulle ske i nära dialog med kommunför
bunden. 7241 Dagens Nyheter inleddes artikeln på följande sätt:

Tvång skall tillgripas för att fa till stånd en snabbare sammanslagning 
mellan kommuner till stora kommunblock. Det avslöjade kommunikat
ionsminister Svante Lundkvist i ett anförande vid Svenska kommunal
tjänstemannaförbundets kongress i Göteborg på onsdagen. Meningen är 
att så snart som möjligt lägga fram ett förslag i den riktningen för riksda
gen. Att få till stånd effektivare former för kommunindelningsreformens 
genomförande anses nödvändigt för att underlätta möjligheterna att ge
nom en aktiv näringspolitik trygga sysselsättningen och uppnå en mera 
jämlik standard olika bygder emellan.7,11

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (liberal) tog även upp Lundkvists utspel 
på sin ledarsida, där inledningen av ledaren var enligt följande:

Det märks att valet är överståndet, i onsdags vågade sig statsrådet Lund
kvist fram med några obehagliga upplysningar som ofelbart skulle ha 
kostat socialdemokraterna åtskilliga röster ute i kommunerna, om han 
lämnat dem i förra veckan. Hr Lundkvist tänker använda tvång för att fl 
kommunerna att slå sig samman enligt den plan som antogs av 1962 års 
riksdag. Vid det tillfället kunde regeringen inte nog starkt betona att dessa 
sammanslagningar skulle vara den mognande frukten av en frivillig sam
verkan mellan kommunerna. Om tvång var det inte tal. Inrikesminister 
Johansson värjde sig mot alla försök att misstänkliggöra regeringens för
slag i den riktningen.7,1 * 729 730 731

72!i Riksdagsmannavalen 1965-1968 och Hadcnius 1995 s 153f och 273ff. Även i kommunal- och 
landstingsvalen 1942 och 1962 fick partiet över 50 procent av rösterna, närmare bestämt 50,3 re
spektive 50,5 procent. Hadcnius 1995 s 273.

729 Dagens Nyheter 1968-09-19, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1968-09-19, Göteborgs- 
Posten 1968-09-19, Skånska Dagbladet 1968-09-19 och Svenska Dagbladet 1968-09-19.

730 Dagens Nyheter 1968-09-19 s 17.
731 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1968-09-20 s 4.



I ledaren anfördes att det tidigare funnits tecken på att regeringen varit otålig i 
frågan om takten i sammanläggningarna. Ett skäl till att regeringen inte agerat 
tidigare kunde vara att kommunerna haft många starka företrädare i riksdagen 
som bromsat krav om att skynda på processen. Det hade tidigare sagts att refor
men helst borde vara färdig 1973, men kommunernas företrädare hade i många 
fall intagit en skeptisk inställning till sammanläggning. Politiker från Centern 
hade varit de mest tveksamma. Även medborgarna på landsbygden hade inte säl
lan varit måttligt intresserade av att den egna kommunen skulle upphöra. Tid
ningen lanserade en tes om att kommunalpolitikerna gått och väntat på tvångsåt
gärder från statens sida, så att de själva inför sina väljare inte framstod som initi
ativtagare till sammanläggningarna. Enligt tidningen torde dock flertalet kom
munföreträdare ha en insikt om alt många av kommunerna var för små för att 
lösa alla de uppgifter som kommunerna ställdes inför. Denna insikt fanns inte 
hos alla kommuner, varför påtryckningar från staten kunde vara befogade.73“

Del råder knappast något tvivel om att den socialdemokratiska regeringen av 
taktiska skäl först efter 1968 års val till andra kammaren offentliggjorde sina 
tankar på en bortre gräns för när reformens sammanläggningar skulle vara slut
förda. Partiet hade inte velat skrämma bort väljare i valet. Med den nyvunna 
egna majoriteten i andra kammaren fanns det förutsättningar att relativt lätt driva 
igenom en lagstiftning. Det måste ses som ett löftesbrott i förhållande till vad 
Lundkvist vid två tillfållen hade försäkrat i andra kammaren under våren 1967.

Den 17 oktober 1968 ställde ledamoten av första kammaren Johan Olsson 
(1916-2009) (c) en interpellation till statsrådet Lundkvist om dennes utspel i in
delningsfrågan i september 19 6 8.732 733 Olsson ställde följande fråga: ”Har statsrådet 
för avsikt att förelägga riksdagen förslag till åtgärder som syftar till genomfö
rande av sammanläggningsreformen mot kommunernas vilja?”.734 735 Till svaret på 
interpellationen återkommer jag nedan.

Regeringens initiativ i frågan började med att landssekreteraren Arne Fröjd 
(1918-1983), som tidigare varit anställd i Inrikesdepartementet och som 1959 
1961 varit sekreterare åt de indelningssakkunniga, fick i uppdrag att inom Kom
munikationsdepartementet utföra en enmansutredning om hur reformen skulle 
fullföljas relativt snabbt. Uppdraget gavs efter att den socialdemokratiska riks
dagsgruppen den 5 november 1968 gett sitt klartecken till att upprätta en tjäns
temannapromemoria i frågan.712 Promemorian färdigställdes under november 
1968.736 * * Det var fråga om ett snabbt arbete och underlättades av att den utfördes 
av en person som var väl insatt i frågan.

732 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1968-09-20 s 4.
733 Protokoll Första kammaren 1968-10-17, Nr 31 s 15f.
734 Protokoll Första kammaren / 968-10-17, Nr 31 s 16.
735 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm: Protokoll socialdemokratiska riksdagsgruppen 

1968 11-05, §4, s 22 f.
' Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969 03-21, Nr 64, Propo
sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym I : Kommunikationsdepartementet, Kommunindclningsrcformcns fullföljande, Remisslista 
1968 1 1-14. Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13, Kommunindelnings-
reformens fullföljande och Proposition 1969:103 s 5.



Promemorian började med en beskrivning av principbeslutet i riksdagen 1962 
om att reformen skulle genomföras.737 Därefter följde uppgifter om besluten om 
blockindelningen 1963-1964. Enligt besluten var det 37 kommuner som från 
början bestod av en kommun. Antalet block som bestod av mer än en kommun 
uppgick till 245. Det fanns 282 block i landet. Av dessa låg 24 block i mer än ett 
län. Vidare var det 80 kommuner som var uppdelade på mer än ett block. I de 
motiveringar som regeringen bifogade besluten var det cirka 20 block där man 
redovisada möjliga indelningsaltemativ, om det i framtiden skulle finnas behov 
av att lägga samman blocket med andra block. Fram till 1968 hade omkring 10 
ansökningar om förändringar av blockindelningen behandlats av regeringen. En
bart en av dem hade resulterat i att indelningen förändrats. Ytterligare ansök
ningar var under prövning.73ii Vid reformens sammanläggningar hade det skapats 
en praxis om att dessa skedde vartannat år, antingen i samband med ordinarie 
kommunval eller som extra kommunval vid val till andra kammaren.734

Nästa avsnitt handlade om de sammanläggningar som skett sedan blockindel
ningen fastställdes 1963 1964. Med de indelningsändringar som skulle träda i 
kraft 1969 var 76 av de 282 blocken en kommun. Det återstod sammanläggning
ar i 206 block, men i 53 av dessa hade det genomförts partiella sammanlägg
ningar. Mellan 1963 och 1969 hade antalet kommuner reducerats från 1006 till 
848. I 108 block pågick utredningar som syftade till sammanläggning 1971. I 99 
fall gällde det total sammanläggning och i nio var det partiella sammanläggning
ar. Cirka 325 kommuner kunde beröras av sammanläggningarna.7411

Utvecklingen i de olika länen redovisas i tabellen nedan. * 740

7.7 Slencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s Iff.
7.8 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 4. 
™ Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 5ff.
740 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 11.



Tabell 37 Kommunblocksstatus 1969

Län Antal block

med central

ort i länet

Antal

färdiga

block

1969

Antal block

som återstår

att lägga

samman

Antal block med

utredning om 

totalt samgående

1971

Antal
kommuner

1963 1969

Stockholm 25 11 14 3 53 4X

Uppsala 7 2 5 2 25 22

Söderman 1.. 7 1 6 5 39 36

Östergötland 12 2 10 5 44 40
Jönköping 12 3 9 8 54 51

Kronoberg 8 0 8 6 42 39

Kalmar 12 3 9 4 50 36
Gotland 1 0 1 1 14 14

Blekinge 5 3 2 0 21 12

Kristianstad 13 1 12 4 57 46

Malmöhus 17 3 14 8 70 50

Halland 5 0 5 0 39 36

Göteborg/Bo. 15 4 11 5 43 38

Älvsborg 17 3 14 5 66 56

Skaraborg 16 3 13 7 56 43
Värmland 18 4 14 8 51 47

Örebro 12 8 4 1 31 24

Västmanland 1 1 4 7 4 27 23
Kopparberg 15 3 12 8 47 38
Gävleborg 10 1 9 9 39 35

Västcrnorrl. 9 1 8 1 41 35

Jämtland 9 1 8 1 34 32

Västerbotten 12 4 8 3 33 27
Norrbotten 14 11 3 1 30 19

Totalt 282 76 206 99 1006 848

Källa: Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13, s 12.

Reformen hade nått långt i Blekinge, Örebro och Norrbottens län. Resultaten var 
dåliga i ett stort antal län, Södermanland, Kronoberg, Kristianstad, Halland, Gäv
leborg, Västernorrland och Jämtland. Om de pågående utredningarna om totala 
samgåenden 1971 vägdes in skulle bilden dock förändras. I Kristianstads, Hal
lands, Älvsborgs, Västernorrlands och Jämtlands län skulle många block inte 
vara färdigbildade till 1971. Totala sammanläggningar 1971 planerades i knappt 
hälften av de block som ännu inte var färdigbildade till en kommun.

Utredaren gav därefter synpunkter på hur utvecklingen hittills avlöpt. Han 
framhöll att vid tiden för principbeslutet om reformen 1962 fanns närmare 200 
kommuner som hade planer på att gå samman med en eller flera andra kommu
ner. Samtidigt var det ingen majoritet av kommunerna som helt ställde sig 
bakom förslaget till reform och hos en del kommuner fanns det ett starkt mot



stånd. En fördel var att frågan om sammanläggningar hade fått möjlighet att 
mogna fram bland de berörda kommunerna. Dessutom hade runt 80 procent av 
kommunerna tillstyrkt förslagen till blockindelning. De sammanläggningar som 
genomförts hade berört cirka 250 kommuner och ytterligare 325 kommuner hade 
planer på att ingå i sammanläggningar. Visserligen hade fler kommuner blivit 
medvetna om fördelama med sammanläggningar, men det fanns ändå kvar 
kommuner som var direkt negativa till att behöva ge upp sin självständighet.741 742 743

Frivilligprincipen hade även medfört risk för att standardskillnaderna i kom
munal service tilltog. Färdigbildade block/kommuner hade större förutsättningar 
att ge sina invånare bra service. De strukturella samhällsförändringarna ansågs 
kräva större insatser av den offentliga sektorns organ, för att medborgarna skulle 
få tillgång till sysselsättning, trivsel och social trygghet. Därför måste näringsli
vet ges förutsättningar till en positiv utveckling. Samtidigt var det viktigt att 
människorna kunde leva i en god miljö i fråga om markanvändning samt luft- 
och vattenkvalitet. För alt kunna upprätthålla dessa målsättningar måste offent
liga organ, inte minst kommunerna, ha ordentliga resurser. Redan 1962 hade det 
stått klart att många kommuner inte hade tillräcklig kapacitet. K.rav på olika for
mer av samhällsplanering hade därefter vuxit sig än starkare. Under dessa om
ständigheter hade de redan färdigbildade blocken en fördel framför de block som 
ännu var uppdelade på olika kommuner i avvaktan på en sammanläggning. För 
att inte skapa för stora skillnader mellan olika kommuner måste antingen vissa 
samhällsplaneringsuppgifter föras över till annan huvudman än kommunerna el
ler måste den kommunala organisationen (indelningen) genomgå förändringar.74“ 

Under senare år hade ett flertal uppgifter decentraliserats från högre nivå till 
kommunerna. Dessa tankegångar var logiska utifrån föreställningen att beslut 
borde fattas så nära medborgarna som möjligt och kommunerna utgjorde den 
lägsta nivån av de tre huvudnivåerna inom den offentliga sektorn. De samman
läggningar som hittills genomförts hade ofta motiverats av en vilja att kunna be
hålla den kommunala självstyrelsen och kunna skaffa sig ett inflytande över den 
lokala samhällsutvecklingen. Det fanns därför ingen anledning för staten all nu 
ändra uppfattning och att istället för sammanläggningar föreslå att kommunerna 
befriades från ansvarsområden till förmån för andra huvudmän som staten eller 
landstingen.74’ Utredaren kom till följande slulstats:

1 stället blir det då angeläget att genomföra de förändringar som behövs 
för att kommunerna över lag skall kunna motsvara kraven. Det torde vara 
den enda väg man kan gå om man vill bevara och stärka den kommunala 
självstyrelsen.744

Avsnittet avslutades med en diskussion om hur sammanläggningarna påverkade 
den kommunala demokratin. Farhågor hade framförts om att övergången till

741 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 13ff.
742 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 15ff.
743 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 18.
744 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 18.



större kommuner skulle försvaga den kommunala demokratin, då medborgarnas 
möjlighet till inflytande över den kommunala verksamheten skulle reduceras. 
Oberoende av reformens fullföljande fanns ett behov av att kunna stärka den 
kommunala demokratin. Medborgarna behövde göras mer intresserade av de 
kommunala frågorna. Här borde de politiska partierna spela en viktig roll. Den 
kommunala demokratin var nära sammankopplad med innehållet i den kommu
nala självstyrelsen. Om den saknade större innehåll blev den kommunala demo
kratin mindre meningsfull. Principbeslutet om reformen hade de facto varit en 
avvägning mellan kommunal effektivitet och kommunal demokrati. Det fram
hölls att kommunförbundet slödde reformen med hänvisning till att detta var ett 
medel för att kunna bevara den kommunala självstyrelsen.745 *

Utredaren anvisade två alternativ för att slutföra reformen.7415 Enligt det första 
skulle regeringen ha möjlighet alt lägga samman kommunerna i ett block om 
flertalet av dem var överens om sammanläggning. Enstaka kommuner kunde där
för av regeringen tvingas till sammanläggning. Tvångssammanläggningama 
kunde genomföras därför att en sammanläggning av hela blocket var av ett all
mänt behov som fanns angivet i indelningslagstiftningen som grund för tvångs- 
sammanläggningar. En sådan förändring skulle antagligen medföra en snabbare 
takt i sammanläggningarna. Däremot skulle det inte finnas någon bestämd tid
punkt för när hela reformen var slutförd, utan kommunerna i blocken skulle fort
farande av ha en reell möjlighet att påverka tidpunkten för samgåendet.747 748

Det andra alternativet innebar att hela reformen måste vara slutförd 1974. 
Tvångssammanläggningar skulle därför kunna ske både 1971 och 1974. Att 
skjuta upp sammanläggningar till 1977 ansågs inte vara lämpligt. Att åren 1971, 
1974 och 1977 nämndes berodde på att de allmänna valen, med gemensam val
dag för riksdag, landsting och kommun, skulle ha treåriga mandatperioder och att 
alla kommunsammanläggningar borde ske i samband med ett ordinarie kom
munval. Ett viktigt motiv till att införa en tidsplan var att den rådande situationen 
med osäkerhet om den framtida tidpunkten för kommunsammanläggning var ne
gativ utifrån kommunernas eget behov av planering inför framtiden. Om det 
rådde tveksamhet om den rådande kommunblocksindelningen var lämplig, borde 
det göras en prövning av andra alternativ till indelning. Länsstyrelserna borde få 
i uppdrag att vid behov ta initiativ till utredningar om sammanläggningar i de fall 
som kommunerna själva inte var benägna att göra det. Länsstyrelserna skulle 
lämna förslag på de sammanläggningar som borde ske 1971 och i konsekvens 
med tidsplanen måste de övriga genomföras 1974. Förslagen skulle överlämnas 
till Kammarkollegiet, som efter ytterligare utredning skulle vidarebefordra ären
dena till regeringen för beslut. Denna process skulle äga rum oberoende av om 
kommunerna gick med på den föreslagna sammanläggningen eller inte.74*

Om del nya regelverket antogs av riksdagen under våren 1969 skulle det vara 
möjligt för regeringen att även fatta beslut om tvångssammanläggningar som

745 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 18ff.
744 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 21.
747 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 22ff och 30f.
748 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 24ff.



trädde i kraft 1971. Besluten måste fattas av regeringen senast vid utgången av 
april 1970. Det borde anges klara riktlinjer för om ett block skulle sammanläggas 
1971 eller 1974. Ett skäl till vänta till 1974 kunde vara om sammanläggningen 
var kopplad till ändringar av andra administrativa indelningar. Även kommuner
nas ståndpunkter om lämplig tidpunkt borde beaktas så långt som möjligt. Om 
kommunerna i ett block var eniga om tidpunkten (1971 eller 1974) borde dessa 
önskemål godkännas av staten om det inte fanns särskilda skäl som talade mot 
detta. Om kommunerna var oeniga fick det avgöras från fall till fall, men sam
manläggningar som påverkade länsindelningen borde helst ske 1971.749 *

Den föreslagna lagstiftningen borde bara gälla till och med utgången av 1973. 
Därefter skulle indelningslagstiftningens ursprungliga regler på nytt tillämpas. 
Lagstiftningen borde därför utformas som en separat lag vid sidan av indelnings- 
lagstiftningen, men lagen föreslogs sålunda bara gälla från tiden for riksdagsbe
slutet, fattat under våren 1969, fram till årsskiftet 1973/1974. Besluten om sam
manläggningar måste därför fattas senast den 30 april 1973. Länsstyrelserna 
skulle på eget initiativ upprätta förslag till hur och när sammanläggningarna 
skulle äga rum, men allt måste vara klart till den 1 januari 1974. Samråd skulle 
hållas med de berörda kommunerna, vilka måste få möjlighet att lämna yttran
den. Länsstyrelsernas förslag skulle sedan överlämnas till Kammarkollegiet, som 
i sin tur, jämte eget yttrande, skickade dem till regeringen för definitivt beslut.™1

Den 19 november 1968 besvarade statsrådet Lundkvist interpellationen från 
Johan Olsson (c). Lundkvist inledde med att återknyta till de frågor och interpel
lationer som han fått besvara i riksdagen under de senaste åren. Han hade då sva
rat att han räknade med att reformen i huvudsak skulle vara slutförd till 1971 och 
att regeringen därför inte hade haft några planer på att överge frivilligprincipen. 
Därefter berättade han att bara 76 av de 282 blocken skulle vara färdigbildade 
kommuner 1969, medan ytterligare 99 block hade planer på total sammanlägg
ning 1971. Det innebar att 107 block inte skulle vara fullt sammanlagda 1971. 
Det fanns därför stor risk för att reformen skulle bli tidsmässigt utdragen. Mot 
bakgrund därav hade regeringen låtit upprätta en promemoria med tänkbara al
ternativ till hur reformen kunde slutföras. Regeringen hade inte bundit sig i frå
gan, utan skulle ta ställning först efter remissbehandlingen.751

Därefter fick Olsson ordet och han konstaterade att de båda alternativen var 
klara avsteg från den frivilligprincip som lagts fast i beslutet 1962. Utifrån pro
memorian tolkade han att statsrådet svarat ja på frågan om regeringen hade pla
ner på att vidta åtgärder för att kunna slutföra reformen med tvång. Olsson var en 
stark anhängare av att behålla frivilligprincipen. Två skäl att inte fler samman
läggningar ägt rum var oron för centraliseringen av den kommunala servicen och 
den stora reduceringen av antalet förtroendevalda.752 Lundkvist underströk de 
negativa konsekvenser som uppstod om reformen inte kunde slutföras inom en 
snar framtid. De större kommunerna skulle ha bättre förutsättningar att medverka

lm Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 26ff.
7511 Stencil (Promemoria) Kommunikationsdepartementet, K 1968:13 s 28f och 32-37.
751 Protokoll Första kammaren 1968-11-19, Nr 38, s 3f.
752 Protokoll Första kammaren 1968-11-19, Nr 38, s4ff.



i närings- och arbetsmarknadspolitiken. Enligt Lundkvist hade det varit ansvars
löst av regeringen att inte ta något initiativ.7 ’ I Olssons nästa inlägg uppehöll 
han sig vid att Lundkvist hade gjort utspelet om att upphäva frivilliglinjen efter 
1968 års val.753 754

1 debatten deltog därutöver ytterligare två centerledamöter, Axel Kristiansson 
(1914-1999) och Ferdinand Nilsson (1896-1987). Båda var kritiska mot rege
ringens planer på att införa lagstiftning. Kristiansson menade att takten i sam
manläggningarna kunde kopplas till att det rådde frivillighet för kommunerna om 
de ville gå samman med andra kommuner eller behålla sin självständighet. Han 
ansåg att det var möjligt att bygga ut samhällsplaneringen och ändå låta mindre 
kommuner bestå.755 Även Lundkvist och Olsson gjorde fler inlägg. Lundkvist 
såg reformen som ett sätt alt uppnå större jämlikhet mellan kommunerna.756

Remissbehandlingen 1968—1969
Promemorian gick på remiss den 14 november 1968. Ursprungligen var avsikten 
att svaren skulle vara inkomna den 1 februari 1969, men tiden förlängdes till den 
15 februari 1969. Kommunerna måste lämna sina yttranden senast den 1 februari 
1969. Nitton centrala statliga myndigheter, de 24 länsstyrelserna, 2 statliga ut
redningar samt alla kommuner och landsting anmodades att lämna yttranden. Vi
dare fick 11 organisationer möjlighet att lämna remissvar.757 758

Statliga organ
Enligt sammanställningen av remissvaren i propositionen var det bara tre statliga 
organ. Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Länsstyrelsen i Kalmar 
län, som inte uttalade sig för att det borde tillgripas åtgärder för att kunna slut
föra reformen snabbt. Länsstyrelsen i Östergötlands län ansåg dock att andra åt
gärder än den tvingande lagstiftning som föreslogs i de två alternativen i prome
morian borde övervägas. Flertalet av de statliga myndigheterna anslöt sig till det 
andra alternativet i promemorian. Tre länsstyrelser, Jönköping, Gotland och Ble
kinge, ville bara ha lagstiftning enligt det första alternativet. Rikspolisstyrelsen, 
Veterinärstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen, Civilforsvarsstyrelsen och bygg- 
lagsutredningen ansåg alt reformen borde påskyndas, men utan att ange något av 
alternativen som mest lämpligt. Statistiska Centralbyrån tog inte ställning.7'5

753 Protokoll Första kammaren 1968-11-19, Nr 38, s 7ff.
754 Protokoll Första kammaren 1968-11-19, Nr 38, s 11.
755 Protokoll Första kammaren 1968-11-19, Nr 38, s 1 Iff och I6f.
756 Protokoll Första kammaren 1968-11-19, Nr 38, s 13-20.
757 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo

sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym I: Kommunikationsdepartementet, Kommunindclningsrcformcns fullföljande, Remisslista 
1968-11-14 och Kommunikationsdepartementets skrivelse till Kammarkollegiet 1968-11-27. Pro
position 1969:103 s 15-29.

758 Proposition 1969:103 s 15ff.



En genomgång av de centrala statliga organens remissvar verifierar den bild 
som visas i propositionen. Deras anslutning till ståndpunkten att åtgärder för att 
påskynda reformens slutförande borde vidtas, motiverades oftast av att de såg 
positiva effekter av snabba sammanläggningar på sina egna ansvarsområden.759

Av de statliga organ som stödde förslaget berör jag enbart Kammarkollegiets 
yttrande, med hänvisning till myndighetens ansvar för indelningsfrågorna. Kol
legiet var av uppfattningen att reformen inte skulle bli genomförd inom rimlig tid 
om frivilligprincipen fanns kvar. Ett genomförande av det första alternativet 
skulle sannolikt medföra att många sammanläggningar skedde. Det skulle ändå 
finnas ett antal block där ingen eller bara en minoritet av kommunerna var an
hängare av att blocket lades samman till en kommun. Det andra alternativet an
sågs bäst, då det gav garantier för att reformen slutfördes vid en viss tidpunkt. 
Kollegiet hade inga invändningar mot att 1974 angavs som sista tidpunkt.760

Konjunkturinstitutet tillstyrkte inte något av alternativen. Visserligen var del 
ett samhällsintresse att kunna åstadkomma effektiva kommuner, men samtidigt 
ifrågasatte institutet om det fanns belägg för att sammanläggningarna skulle leda 
till stordriftsfördelar. Stordriflsfördelar vid denna typ av tjänsteproduktion var 
obetydliga. Det fanns därför mycket som talade lör att effektivitetsvinsterna av 
sammanläggningar var högst begränsade i fråga om driftskostnaderna. Läget var 
annorlunda i fråga om de kommunala investeringarna.761 Det avslutande stycket i 
yttrandet hade följande utformning:

Institutet finner således att sett från den kommunala konsumtionens syn
punkt synes ej så mycket stå att vinna genom bildandet av större primär
kommunala enheter. När det däremot gäller tillvaratagandet av stordrifts
fördelar på investeringssidan kan det mycket väl tänkas att detta blir av
sevärt bättre tillgodosett inom ramen för sekundärkommunemas verk
samhet. Med hänvisning härtill synes enligt institutets mening nu knapp
ast skäl föreligga för en tvångsvis sammanläggning av primärkommuner

759 Riksarkivet, Maricbcrg: Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 
1969-03-21, Nr 64, Proposition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i 
kommunindclningcn, volym 1: Yttrande av Rikspolisstyrelsen 1969-02-21, yttrande av Riksnämn- 
den for kommunal beredskap 1969-01-20, yttrande av Överstyrelsen för ekonomisk försvarsbered- 
skap 1969-02-05, yttrande av Socialstyrelsen 1969-01-31, yttrande av Statens vägverk 1969-01-23, 
yttrande av Statens planverk 1969-02-12, yttrande av Kammarkollegiet 1969-02-07, yttrande av 
Statskontoret 1969-01-31, yttrande av Statistiska centralbyrån 1969-02-03, yttrande av Skolöversty
relsen 1969-02-05, yttrande av Lantmätcristyrclscn 1969-01-31, yttrande av Vctcrinärstyrclscn 
1969-01-29, yttrande av Naturvårdsverket 1969-01-31, yttrande av Kommcrskollcgium 1969-02- 
17, yttrande av Arbetsmarknadsstyrelsen 1969-02-07, yttrande av Bostadsstyrclscn 1969-01-23 och 
yttrande av Statens brandinspektion 1969-02-13

760 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo
sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym 1: Yttrande av Kammarkollegiet 1969-02-07.

761 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo
sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym I: Yttrande av Konjunkturinstitutet 1969-01-31.



men väl fortsatt utredning rörande förstärkning av den sekundärkommu
nala planeringsaktiviteten.762

Konjunkturinstitutet var alltså en av verkligt få statliga organ som gick emot de 
båda alternativen i promemorian. Ett djärvt antagande från min sida är att Kon
junkturinstitutet utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter, inte minst det 
snabbt stigande skattetrycket, var oroade över den starka ökningen av de kom
munala utgifterna som andel av BNP som inträffade i slutet av 1960-talet. Ett 
snabbt slutförande av reformen skulle sannolikt förstärka denna utveckling.

Alla länsstyrelser lämnade yttranden. Länsstyrelsens yttranden far anses ha ett 
särskilt intresse eftersom de regelmässigt relaterade till hur utvecklingen med 
sammanläggningar av blocken avlöpt i del egna länet och vilka sammanlägg
ningar som kunde förväntas komma till stånd. Samtliga länsstyrelser utom den i 
Kalmar län tillstyrkte lagstiftning, även om länsstyrelserna i Östergötlands, Jön
köpings, Gotlands och Blekinge län enbart föredrog alternativ ett.76'

Enligt Länsstyrelsen i Kalmar län hade reformen fortskridit på ett godtagbart 
sätt i länet. 1 tre av 12 block hade totala samgåenden ägt rum. Partiella samman
läggningar hade skett i sex block. Länsstyrelsen ansåg att ett fullföljande av re
formen var angelägen och ansåg att goda sakskäl talade för att den borde slutfö
ras 1974. Med tanke på att båda landstingen, flertalet av kommunerna samt sex 
av åtta ledamöter i planeringsrådet ville att frivilliglinjen måste bestå, var det 
dock nödvändigt att Länsstyrelsen yrkade på att frivilliglinjen måste vara kvar.764

762 Riksarkivet, Maricbcrg: Konscljakl Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo- 
sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym 1: Yttrande av Konjunkturinstitutet 1969-01-31 s 2.

763 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo
sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym 2-8: Yttrande av Länsstyrelsen i Stockholms län 1969-02-14 s 4 f, yttrande av Länsstyrelsen i 
Uppsala län 1969-02-06, yttrande av Länsstyrelsen i Södermanlands län 1969-02-14, yttrande av 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 1969-01-31, yttrande av Länsstyrelsen i Jönköpings län 1969-02- 
14, yttrande av Länsstyrelsen i Kronobergs län 1969-02-14, yttrande av Länsstyrelsen i Gotlands 
län 1969-02-12, yttrande av Länsstyrelsen i Blekinge län 1969-02-14, yttrande av Länsstyrelsen i 
Kristianstads län 1969-02-13, yttrande av Länsstyrelsen i Malmöhus län 1969-02-1 1, yttrande av 
Länsstyrelsen i Hallands län 1969-02-20, yttrande av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 
1969-02-13, yttrande av Länsstyrelsen i Alvsborgs län 1969-02-10, yttrande av Länsstyrelsen i Ska
raborgs län 1969-02-10, yttrande av Länsstyrelsen i Värmlands län 1969-02-12, yttrande av Läns
styrelsen i Örebro län 1969-02-17, yttrande av Länsstyrelsen i Västmanlands län 1969-02-10, ytt
rande av Länsstyrelsen i Kopparbergs län 1969-02-17, yttrande av Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
1969-02-14, yttrande av Länsstyrelsen i Västcrnorrlands län 1969-02-14, yttrande av Länsstyrelsen 
i Jämtlands län 1969-02-14, yttrande av Länsstyrelsen i Västerbottens län 1969-02-13 och Yttrande 
av Länsstyrelsen i Norrbottens län 1969-02-14.

764 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo
sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym 3: Yttrande av Länsstyrelsen i Kalmar län 1969-02-1 1.



Kommuner och landsting
Till skillnad från remissbehandlingen av utredningen 1961 med förslag om prin
ciper för en ny kommunindelning, fick nu alla kommuner utom två avge yttran
den över promemorian från Kommunikationsdepartementet.

I tabellen nedan jämförs min egen granskning av kommunernas yttranden 
över promemorian med den sammanställning som redovisades i propositionen.

Tabell 38 Kommunernas yttranden över promemorian med forslag till hur 
kommunindelningsreformen kunde slutföras

Ställningstagande Enligt egen granskning Enligt Proposition 1969:103

Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Frivillighet skall bestå 403 48 386 46

Alternativ 1 174 20 180 21

Alternativ 2 212 25 205 24

Lag utan att ange alternativ 3 0 9 1

Oklart yttrande 5 1 0 0

Tar inte ställning 41 5 55 6

Inte lämnat något yttrande 10 1 13 2

Totalt 848 100 848 100

Källa: Riksarkivet, Marieberg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969- 
03-21, Nr 64, Proposition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser 
om ändring i kommunindelningen, volym 2-8: Kommunernas yttranden 1968- 
1969. Från kommunala arkiv i enlighet med vad som redovisas i bilaga 2 på si
dorna 562-571. Proposition 1969:103 s 15f.

Skillnaden mellan min sammanställning och propositionen är inte så stor. Min 
sammanställning visar alt andelen kommuner som ville behålla frivilligheten var 
två procentenheter högre än vad som angavs i propositionen. Enligt proposition
en var det något fler kommuner som ville ha lagstiftning än de som ville ha kvar 
frivilligheten. Enligt propositionen hade de kommuner som ville ha lagstiftning 
drygt 4,6 miljoner invånare, medan kommunerna som ville ha fortsatt frivillighet 
hade 1,9 miljoner invånare. De kommuner som inte tog ställning hade drygt 1,4 
miljoner invånare.765 766 Med tanke på att regeringen i propositionen valde att 
anamma det andra alternativet är det intressant att det inte gjordes någon uppdel
ning av folkmängden i de kommuner som tillstyrkt alternativ ett respektive alter
nativ två. En sådan uppdelning visar att de kommuner som tillstyrkte alternativ 
två hade 3,17 miljoner invånare (40 procent av landets folkmängd). Enbart Göte
borgs och Malmö stod för 0,7 miljoner (22 procent av det totala värdet).766

765 Proposition 1969:103 s 16.
766 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo

sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym 2-8: Kommunernas yttranden över promemorian från Kommunikationsdepartementet, avgivna 
1968 1969. Årsbok för Sveriges kommuner 1969 s 72-106.



Skillnaderna mellan länen redovisas i tabellen nedan.

Tabell 39 Kommunernas yttranden över promemorian med förslag till hur 
kommunindelningsreformen kunde slutföras, redovisade länsvis

Län Ställningstagande Totalt

Frivillig

het skall

bestå

Alt 1 Alt 2 Lag utan

att ange

alternativ

Oklart

yttrande

Tar inte

ställning

Inget

yttrande

Stockholm 20 7 16 1 1 4 0 49

Uppsala 7 4 10 0 0 1 0 22

Södermanland 16 10 10 0 0 0 0 36

Östergötland 23 5 10 0 0 2 0 40
Jönköping 28 15 5 0 0 3 0 51

Kronoberg 24 5 9 0 0 1 0 39

Kalmar 23 5 4 0 0 4 0 36

Gotland 0 14 0 0 0 0 0 14

Blekinge 5 6 1 0 0 0 0 12

Kristianstad 10 19 14 0 2 1 0 46

Malmöhus 30 8 9 0 0 3 0 50

Halland 29 3 4 0 0 0 0 36

Göteborg/Bo. 21 5 9 0 0 3 0 38

Älvsborg 31 6 17 0 0 2 0 56

Skaraborg 21 10 9 0 0 3 0 43

Värmland 22 8 7 0 0 7 3 47

Örebro 5 11 8 0 0 0 0 24

Västmanland 5 4 14 0 0 0 0 23

Kopparberg 18 5 12 0 0 3 0 38

Gävleborg 14 7 11 0 0 1 a) 2 35

Västernorrland 17 7 9 0 1 1 0 35

Jämtland 19 4 9 0 0 0 0 32

Västerbotten 13 2 7 0 0 1 4 27

Norrbotten 2 4 8 2 1 1 1 19

Totalt 403 174 212 3 5 41 10 848

a) Ingen av kommunerna hade fatt promemorian på remiss.

Källa: Se tabell 38 ovan.

I Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Malmöhus, Hallands, Göte
borgs och Bohus, Älvsborgs och Jämtlands län ville en majoritet av kommunerna 
behålla frivilligprincipen. Det starkaste motståndet mot att införa tvingande lag
stiftning på området kom sålunda från kommuner i södra Sverige. Det bästa stö
det för att kunna slutföra indelningsreformen med tvångsåtgärder i enlighet med 
något av de båda alternativen i promemorian kom från kommunerna i Uppsala, 
Södermanlands, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Örebro, Västmanlands och



Norrbottens län. Dessa län var sålunda framförallt belägna i landets mellersta de
lar, men även län i de södra respektive norra landsdelarna ingick i denna grupp.

Det geografiska mönstret tydliggörs genom att länen sammanförs till de tre 
traditionella landsdelarna. Detta redovisas i tabellen nedan.

Tabell 40 Kommunernas yttranden över promemorian med förslag till hur 
kommunindelningsreformen kunde slutföras, redovisade utifrån landsdel

Landsdel Ställningstagande Totalt

Frivillighet

skall bestå

Alt. 1 Alt. 2 Lag utan 

ange alt.

Oklart

yttrande

Tar inte

ställning

Inget

yttrande

Götaland 245 101 91 0 2 22 0 461

Svealand 93 49 77 1 1 15 3 239

Norrland 65 24 44 2 2 4 7 148

totalt 403 174 212 3 5 41 10 848

Källa: Se tabell 38 ovan.

Denna tabell visar att en majoritet av kommunerna i Götaland (53 procent) ville 
behålla frivilligprincipen. Motsvarande siffra i Svealand och Norrland var 39 re
spektive 44 procent. Det starkaste stödet för en tvingande lagstiftning fanns i 
Svealand, där 53 procent av kommunerna förordade tvång. I Norrland var del 47 
procent som godtog lagstiftning, medan värdet i Götaland uppgick till 42 pro
cent. Vid en differentiering av de båda alternativen till lagstiftning visar det sig 
att 32 procent av kommunerna i Svealand ville ha alternativ två, som innebar att 
hela reformen var slutförd år 1974, medan motsvarande värde i Norrland upp
gick till 30 procent. 1 Götaland var det däremot bara 20 procent av kommunerna 
som stödde detta alternativ. Det samlade värdet för landet utgjorde 25 procent.

Då frågan i riksdagen skulle visa sig ha tydliga blockpolitiska skiljelinjer är 
det av intresse att undersöka om majoritetsläget i fullmäktige spelade någon roll 
för ställningstagandet. Detta utfall redovisas i tabellen nedan.

Tabell 41 Kommunernas yttranden över promemorian med förslag till hur 
kommunindelningsreformen kunde slutföras, redovisade utifrån majoritets
läget i fullmäktige

IVIajoritetsläge 

i fullmäktige

Ställningsta ;ande Totalt

Frivillighet

skall bestå

Alt. 1 Alt. 2 Lag utan 

ange alt.

Oklart

yttrande

Tar inte

ställning

Inget

yttrande

Borgerlig 303 109 90 1 3 23 4 533

Socialistisk 78 60 113 2 1 16 4 274

Annan 22 5 9 0 1 2 2 41

fotalt 403 174 212 3 5 41 10 848

Källa: Se tabell 38 ovan samt Kommunala valen 1966, Del 2, och Riksdagsman- 
navalen 1965-1968, Del 2, s 104ff.



Majoritetsläget i fullmäktige visade sig ha ganska stor betydelse för ställningsta
gandet. Det var kommuner med borgerlig majoritet som i störst utsträckning ville 
behålla frivilliglinjen. Det handlade om 57 procent av dessa kommuner. Motsva
rande siffra för kommuner med socialistisk majoritet uppgick bara till 28 pro
cent. I den lilla gruppen av kommuner med annan fullmäktigemajoritet var det 
54 procent som ville slå vakt om frivilliglinjen. Det starkaste stödet för alternativ 
två kom från kommuner med socialistisk majoritet. Bland dessa kommuner var 
det 41 procent som anslöt sig till detta alternativ. 1 kommuner med borgerlig ma
joritet var det bara 17 procent av kommunerna som ville ha alternativ två. Kom
muner med annan majoritet hade ett något högre värde än kommuner med bor
gerlig majoritet, men det låg ändå bara på 22 procent. Anslutningen till alternativ 
ett i promemorian var mer jämnt fördelade utifrån majoritetsläget. Den högsta 
andelen fanns visserligen i kommuner med socialistisk majoritet, där andelen var 
22 procent, men kommuner med borgerlig majoritet hamnade på 20 procent. 1 
kommuner med annan majoritet var motsvarande siffra 12 procent.

Det är även av intresse att studera om kommunernas fullmäktige fattade sina 
beslut i konsensus eller om det uppstod konflikter i form av voteringar. I tabellen 
nedan görs en sammanställning av förekomsten av voteringar i kommuner.

Tabell 42 Förekomsten av voteringar vid kommunernas beslut om yttran
den över promemorian med förslag till slutförande av kommunindelnings- 
reformen

Majoritetens

ståndpunkt

Minoritetens ståndpunkt Totalt

P A t A 2 Lag

utan

alt

Oklart Tar inte

ställning

Bordl/
Åter-
remiss

Frivillighet 4 22 43 1 0 2 0 72

All 1 18 0 9 0 0 0 0 27

Alt 2 25 13 3 0 0 2 1 44

Lag utan alternativ 0 0 0 0 0 0 0 0

Oklart yttrande 0 0 0 0 1 0 0 1

Tar inte ställning 0 0 0 0 0 0 1 1

Totalt 47 35 55 1 1 4 2 145

F: Frivillighel. A 1 : Alternativ 1. A 2: Alternativ 2.

Källa: Se tabell 38 ovan.

Voteringar förekom i 145 kommuner, exklusive voteringar som gällde tidpunk
ten för sammanläggningen i del egna blocket, som inte hade med principfrågan 
att göra. Därutöver lämnades reservationer i 43 kommuner utan att votering fö
rekom. Siffrorna skall relateras till att det var 838 kommuner som lämnade ytt
randen, vilket betyder att voteringar förekom i 17 procent av de kommuner som 
lämnade yttranden över promemorian. Om reservationerna inkluderas blir det 22



procent. Denna siffra var mer än tre gånger så hög som när kommunerna under 
våren 1961 lämnade yttranden över den utredning som låg till grund för 1962 års 
principbeslut om reformen. Det finns sannolikt två huvudsakliga förklaringar till 
den ökade konfliktnivån. Den första och viktigaste är att det på riksplanet fanns 
en partipolitisk motsättning genom att de borgerliga partierna hade gett signaler 
om att de motsatte sig att frivilligprincipen övergavs. Den andra var att konflikt
nivån i kommunalpolitiken hade börjat stiga något under andra halvan 1960- 
talet, även i landskommunerna, men ännu var det fråga om en mycket hög grad 
av konsensus i det kommunala beslutsfattandet. Det fanns med andra ord en tyd
ligt konsensusinriktad politisk kultur i det stora flertalet av landets kommuner.767

Det ställningstagande från majoritetens sida som ledde till det största antalet 
voteringar var en anslutning till frivilligprincipen. Sådana voteringar utgjorde 50 
procent av alla omröstningar. Det vanligaste motförslaget från minoritetens sida 
var att ställa sig bakom alternativ två i promemorian, vilket skedde i 43 av 72 fall 
av motförslag. En votering mellan frivilligprincipen och alternativ två i kan sä
gas ha varit de två mest motstridiga ställningstagandena. Den näst vanligaste vo- 
teringsorsaken var motstånd mot att en majoritet var anhängare av alternativ två, 
vilket gällde for 30 procent av samtliga voteringar. Det vanligaste motförslaget 
var att yrka på att behålla frivilliglinjen. Totalt sett handlade 68 av totalt 145 hu
vudvoteringar om ett val mellan frivillighet och alternativ två, där frivilligheten 
segrade i 43 kommuner och alternativ två i 25 kommuner.

Antalet voteringar kopplade till majoritetsläget framgår av tabellen nedan.

Tabell 43 Förekomsten av voteringar vid kommunernas beslut om yttran
den över promemorian med förslag till slutförande av kommunindelnings- 
reformen, relaterat till majoritetsläget i fullmäktige

Majoritetsläge Majoritetens ståndpunkt Totalt

F Λ 1 A 2 Lag utan

alt

Oklart Tar inte

ställning

Borgerlig 62 17 15 0 0 1 95
Socialistisk 4 10 25 0 1 0 40
Annan 6 0 4 0 0 0 10
Totalt 72 27 44 0 1 1 145

Källa: Se tabell 38 ovan samt Kommunala valen 1966, Del 2, och Riksdagsman- 
navalen 1965-1968, Del 2, s 104ff.

Tabellen är delvis en upprepning av vad som redan framgått av resultatredovis
ningen ovan. I kommuner med borgerlig majoritet var det i 65 procent av fallen 
en anslutning till fortsatt frivillighet från den segrande sidan i omröstningen. 
Motsvarande siffra för kommuner med socialistisk majoritet var endast 10 pro
cent. Sexton procent av kommunerna med borgerlig fullmäktigemajoritet accep

767 Myhlback 1969 s 109-116 och Wångmar 2006 s 193-224.



terade efter votering alternativ två. 1 kommuner med socialistisk fullmäktigema
joritet var del hela 63 procent som gick på alternativ två. Utfallet visar tydligt att 
det fanns en partipolitisk dimension i synen pä frågan om kommunindelningsre- 
formens fullföljande, med eller utan tvångsmedel.

Voteringarnas konfliktdimension, fördelade på län, redovisas i tabellen nedan.

Tabell 44 Konfliktdimensioner vid voteringar om kommunernas yttranden 
över promemorian redovisade utifrån länstillhörighet

Län Konfliktdimension Totalt

Parti Geografisk Annan Bilaga saknas

Stockholm 9 0 1 1 11

Uppsala 1 0 1 0 2

Södermanland 7 0 0 0 7

Östergötland 9 0 1 1 1 1

Jönköping 3 0 0 0 3

Kronoberg 4 0 0 1 5

Kalmar 2 0 0 1 3

Gotland 0 0 0 0 0

Blekinge 2 0 0 0 2

Kristianstad 2 0 1 2 5

Malmöhus 6 0 3 0 9

Halland 6 0 1 0 7

Göteborg/Bohus 9 0 0 2 11

Älvsborg 10 0 3 2 15

Skaraborg 3 0 0 1 4

Värmland 2 0 0 1 3

Örebro 4 0 0 1 5

Västmanland 3 0 0 0 3

Kopparberg 7 0 2 2 11

Gävleborg 5 0 2 2 9

Västernorrland 5 0 0 0 5

Jämtland 5 0 1 0 6

Västerbotten 2 0 0 2 4

Norrbotten 4 0 0 0 4

Totalt 1 10 0 16 19 145

Källa: Se tabell 38 ovan samt otryckt källmaterial från statliga arkiv och tid- 
ningsmaterial enligt vad som redovisas i bilaga 2 på sidorna 562-571.

Det har alltså varit möjligt att identifiera hur ledamöterna röstade i 126 av de to
talt 145 kommunerna, vilket utgör 87 procent av voteringarna. Så många som 87 
procent av voteringarna hade en parti-/blockpolitisk konfliktdimension. Det var 
drygt 20 procentenheter högre än vid remissbehandlingen av de indelningssak- 
kunnigas betänkande år 1961. Annan konfliktdimension förekom i 13 procent av



de voteringar som har kunnat studeras i detalj. Det innebar exempelvis att ett 
mindre antal socialdemokratiska fullmäktigeledamöter stödde alternativ två i 
promemorian, medan deras partikamrater tillsammans med de borgerliga partier
na lade sin röst på fortsatt frivillighet för alla sammanläggningar. Ingen votering 
hade någon geografisk konfliktdimension, vilket knappast var direkt förvånande. 
Partiernas ställningstaganden behandlas i tabellen nedan. Det största antalet vote
ringar i absoluta tal förekom i Stockholms, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och 
Kopparbergs län, medan Gotland var det enda länet där ingen votering ägde rum. 
I Göteborgs och Bohus och Älvsborgs län ville en majoritet av kommunerna 
(fullmäktiges majoritet) ha kvar frivilligprincipen.

Partiernas ställningstaganden vid voteringarna redovisas i tabellen nedan.

Tabell 45 Partipolitiska ställningstaganden vid voteringar om 
kommunernas yttranden över promemorian

Parti Ställningstagande Totalt

F Λ 1 Λ 2 Lag utan alt Oklart Tar inte

ställning

S 4 33 68 1 1 1 108

Vpk 6 8 28 0 1 0 43

C 87 13 0 0 1 1 102

Fp 75 14 9 0 1 1 100

H/M 75 10 10 0 1 1 97

Kds 13 3 2 0 1 1 20

Övriga partier 9 0 4 1 1 0 15
Totalt 269 81 121 2 7 5 485

Källa: Se tabell 44 ovan.

Resultatet får anses vara både tydligt och klart intressant. De socialdemokratiska 
kommunalpolitikerna anslöt sig i 94 procent av omröstningarna till något av de 
två alternativen som framlagts i promemorian. I 64 procent av omröstningarna 
stödde Socialdemokraterna alternativ två i promemorian. Stödet för fortsatt fri
villighet var däremot synnerligen lågt och uppgick bara till fyra procent. Även 
Vänsterpartiet kommunisterna uppvisade ett starkt stöd för alternativ två i pro
memorian (65 procent), men samtidigt var partiets fullmäktigeledamöter mer be
nägna än de socialdemokratiska att stödja frivilligaltemativet, vilket skedde i 14 
procent av omröstningarna.

Bland de borgerliga partierna uppvisade Centerpartiet det största motståndet 
mot att lagstifta för att kunna slutföra indelningsreformen. I 85 procent av vote
ringarna stödde partiets fullmäktigeledamöter bibehållen frivilligprincip och inte 
i någon votering röstade flertalet av partiets fullmäktigeledamöter för alternativ 
två i promemorian. Även Moderaterna och Folkpartiet tog i det stora flertalet av 
voteringarna ställning för fortsatt frivillighet, men Moderaternas motstånd (78 
procent) var en aning större än Folkpartiets (76 procent). Båda partiernas full
mäktigeledamöter röstade, till skillnad från Centerpartiets, i ett mer begränsat an-



tal kommuner på alternativ två i promemorian. Andelarna uppgick till 10 (Mode
raterna) respektive 9 procent (Folkpartiet).

Kristen demokratisk samling röstade i 65 procent av fallen på att behålla fri- 
villighelen, vilket betydde att partiets syn på reformens slutförande inte avvek 
mycket från vad de tre borgerliga partierna ansåg. Samma sak gällde för de lo
kala partierna. Dessa partier stödde i 60 procent av voteringarna bibehållen fri
villighet. I frågan fanns det därmed en samsyn mellan borgerligheten och de lo
kala partierna. Dessa partier verkade inte sällan i kommuner som skulle upphöra 
när reformen slutfördes, varför partiernas existens delvis kunde stå på spel.

Det ligger nära till hands att tänka sig att kommuner som var centralorter i 
kommunblocken intog en mer positiv inställning till tvångsåtgärder än de kom
muner som utgjorde randkommuner och därmed skulle behöva ge upp sin status 
som egen kommun. De kommuner som redan från början utgjort ett eget block 
och de kommunblock som genomfört total sammanläggning borde ha varit mer 
benägna att inta en mellanställning. Resultatet av denna undersökning framgår av 
nedanstående tabell.

Tabell 46 Kommunernas yttranden över promemorian med förslag till hur 
indelningsreformen kunde slutföras, redovisade utifrån kommunstatus

Kommunstatus Ställningstagande Totalt

Frivillighet

skall bestå

Alt. 1 Alt. 2 Lag utan 

ange alt.

Oklart

yttrande

Tar inte

ställning

Inget

yttrande

lntc berörts 11 7 5 1 1 9 4 38

Färdig kommun 8 1 1 13 1 0 3 1 37
Centralort 39 40 120 1 1 5 1 207

Randkommun 345 116 74 0 3 24 4 566

Totalt 403 174 212 3 5 41 10 848

Källa: Se tabell 38 ovan samt SFS 1964:162.

Tabellen visar att det mycket riktigt var randkommuner som i störst utsträckning 
ville bevara frivilliglinjen. Av randkommunerna var det 61 procent som ville be
hålla denna princip. I centralorlskommunema var motsvarande siffra endast 19 
procent. Bland de kommuner som inte berörts av reformen var det 29 procent 
som ville ha kvar frivilligheten som grund för alla sammanläggningar, medan 
motsvarande värde för kommuner som genomfört total sammanläggning av hela 
blocket uppgick till 22 procent. Centralorlskommunema uppvisade det starkaste 
stödet för alternativ två i promemorian, med 58 procent. Bland randkommunerna 
var bara 13 procent anhängare av alternativ två. Av de kommuner som inte be
rörts av reformen stödde 13 procent det andra alternativet, medan värdet var 35 
procent i de kommuner som genomfört total sammanläggning. 1 fråga om anslut
ningen till alternativ ett var skillnaderna utifrån kommunstatus mindre och varie
rade mellan 18 och 30 procent, med del högsta värdet för kommunblock som var 
färdigbildade kommuner. De övriga tre grupperna hade 18-20 procent i anslut
ning till alternativ ett. Det kan knappast anses förvånande att randkommuner var



mest kritiska till att upphäva frivilligprincipen, då den innebar att de kunde 
tvingas att ge upp sin självständighet mot sin egen vilja.

Enligt propositionen var det främst kommuner med låg folkmängd, färre än 
5000 invånare, som ville behålla frivilliglinjen.76S Motsvarande resultat har även 
jag fatt fram vid min granskning av kommunernas yttranden, men till skillnad 
från propositionen delar jag upp de kommuner som ville ha lagstiftning beroende 
på vilket alternativ som de anslöt sig till. Utfallet framgår av tabellen nedan.

Tabell 47 Kommunernas yttranden över promemorian med förslag till hur 
kommunindelningsreformen kunde slutföras, redovisade utifrån folkmängd

Folkmängd

1969-01-01

Ställningstagande Totalt

Frivillighet

skall bestå

Alt. 1 Alt. 2 Lag utan 

ange alt.

Oklart

yttrande

Tar inte

ställning

Inget

yttrande

0-1999 55 23 17 0 1 8 1 105

2000 3999 204 75 56 0 2 12 1 350

4000 5999 63 24 37 0 0 7 2 133

6000-7999 30 11 21 0 1 3 0 66

8000 9999 17 6 20 2 1 1 3 50

10000-14999 18 10 16 0 0 4 1 49

15000 19999 4 6 15 0 0 2 0 27

20000 29999 5 9 9 1 0 1 1 26
30000 49999 3 5 10 0 0 2 0 20
50000-99999 4 5 8 0 0 0 1 18

100000- 0 0 3 0 0 1 0 4

Totalt 403 174 212 3 5 41 10 848

Källa: Se tabell 38 ovan samt Årsbok för Sveriges kommuner 1969 s 72-106.

Om kommuner med färre än 6000 invånare ses som en grupp uppgick andelen 
kommuner som ville behålla frivilligprincipen till 55 procent, medan 39 procent 
ville ha lagstiftning med tvångsmedel. Dessa kommuner utgjorde till största de
len randkommuner, varför del fanns en koppling till resultatet om att en majoritet 
av randkommunerna ville ha kvar frivilligheten. Den starkaste uppslutningen för 
frivilligheten fanns hos kommuner med 2000- 4000 invånare, där 58 procent var 
emot lagstiftning. Kommuner med 6000-7999 invånare utgjorde ett mellanskikt 
där det vägde relativt jämnt mellan frivillighet (45 procent) och tvång (48 pro
cent). För kommuner med över 8000 invånare fanns del en klar övervikt för 
kommuner som ville ha lagstiftning, med en andel på 64 procent. Andelen som 
ville behålla enbart frivilliga sammanläggningar uppgick till endast 26 procent. 
Stödet för alternativ två i promemorian var allra störst i kommuner som hade 
mellan 15 000 och 20 000 invånare, där 56 procent stödde detta alternativ. Sett 
till hela gruppen kommuner som hade en folkmängd överstigande 10 000 invå- 768

768 Proposition 1969:103 s 16.



nare var det 42 procent som accepterade det andra alternativet. 1 kommuner med 
färre än 6000 invånare var uppslutningen bakom alternativ två bara 19 procent. 
Precis som tidigare var anslutningen till alternativ ett mer jämnt fördelad obero
ende av folkmängd. Det var dock inget invånarintervall där del fanns någon ma
joritet för detta alternativ. Det starkaste stödet fanns bland de kommuner som 
hade mellan 20 000 och 30 000 invånare, där 35 procent föredrog alternativ ett.

Sammanfattningsvis var det framförallt randkommuner med låg folkmängd 
och med borgerlig majoritet i fullmäktige belägna i Götaland som ville behålla 
frivilliglinjen. Det starkaste stödet för alternativ två i promemorian fanns i cen- 
tralortskommuner med högre folkmängd och med socialistisk majoritet i full
mäktige belägna i Svealand eller Norrland.

En del av länsstyrelserna hade även gett möjlighet för blockens samarbets- 
nämnder att lämna yttranden, men jag väljer att inte ta upp dessa remissvar.'69

De kommuner som biföll något av promemorians båda alternativ instämde 
vanligen med de argument som framfördes i promemorian. Risken för att det 
gjordes felinvesteringar påpekades med viss frekvens. Utöver mer allmänna ef
fektivitetsargument betonades också behovet av kommunala insatser för att upp
rätthålla en god luft- och vattenmiljö. Större kommunala enheter ansågs nödvän
diga för att få tillgång till behövliga resurser. Andra ansvarsområden som lyftes 
fram var åldringsvården och skolväsendet. Vidare framfördes behoven av större 
investeringar som skäl för att sammanläggningarna behövde komma till stånd re
lativt snabbt. Det i promemorian framförda argumentet om att det inte tick finnas 
alltför stora skillnader i servicenivå mellan olika kommuner betonades också.769 770

De kommuner som anslöt sig till alternativ två fann det första alternativet 
otillräckligt, då initiativen till sammanläggningar måste komma från kommuner
na. 1 en del fall kunde det innebära en fortsättning på det tillstånd av osäkerhet, 
om när reformen skulle genomföras på lokal nivå, som rådde i nuläget. Enligt al
ternativ två skulle staten se till allt var slutfört vid årsskiftet 1973/1974. De 
kommuner som förordade alternativ ett menade att skillnaden i relation till frivil
ligprincipen blev mindre påfallande än i alternativ två. Det var även en demokra
tifråga, då det krävdes bifall av en majoritet av kommunerna i blocket.771

Det vanligaste motivet till att behålla frivilligprincipen var att den hade lagts 
fast vid 1962 års principbeslut i riksdagen och att det inte hade hänt något som 
kunde motivera en omprövning. Samarbetet inom kommunblocket och en even
tuell framtida sammanläggning borde avancera i den takt som kommunerna 
själva ansåg lämplig, utan någon statlig inblandning. Sammanläggningar med 
tvång kunde medföra att det skapades motsättningar inom de nybildade kommu
nerna. Andra motiv var att sammanläggningar skulle vara negativa for demokra
tin, då de skulle leda till en stor reducering av antalet kommunala uppdrag. Det 
kunde också i vissa fall bli försämringar av den kommunala servicen. Argumen

769 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo
sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindelningcn, vo
lym 2-8: Kommunernas yttranden över promemorian frän Kommunikationsdepartementet, avgivna 
1968 -1969. Proposition 1969:103 s 5 och 17 -29.

770 Se not 769 ovan.
771 Se not 769 ovan.



tet framfördes, föga förvånande, nästan bara av randkommuner som skulle be
höva ge upp sin självständighet. Det fanns därmed en risk för motsättningar mel
lan centralorten och övriga kommundelar. Dessa kommuner ansåg inte helt säll
an att den kommunala service som de tillhandahöll sina invånare var av så god 
kvalitet att de kunde kvarstå som egna kommuner även i framtiden. Interkom
munal samverkan, inte minst genom kommunalförbund, var en framkomlig väg 
för att slippa ett slutförande av reformen. En annan tanke som fördes fram var att 
tvång inte borde tillgripas förrän riksdagen hade tagit ställning till länsdemokra- 
tiutredningens förslag om att eventuellt föra över kommunala uppgifter till lands
tingen. Kommunsammanläggningar skulle vidare innebära ett brott mot den ge
menskap och samhörighet som var kopplad till den befintliga kommunen.772 *

Vissa kommuner framhöll att grundskolans högstadium numera hade införts 
och att detta fungerade utmärkt genom interkommunal samverkan. Motivet att 
slå samman kommuner för att kunna införa högstadiet gällde sålunda inte längre. 
Vidare hade polisväsendet förstatligats och hade därför ingen påverkan på kom
munindelningen. En del av de argument som framfördes mot att överge frivillig
principen handlade om att kommunerna var emot att överhuvudtaget behöva läg
gas samman med andra kommuner. Det förekom också att kommuner hade en 
positiv inställning till att gå samman med övriga kommuner i blocket, men ändå 
höll hårt på att frivilligheten skulle upprätthållas.777

I landstingen lämnades yttrandena regelmässigt av förvaltningsutskotten i de 
25 landstingen. Landstinget i Norrbottens län lämnade dock inget yttrande. 
Landstingen yttrade sig enligt vad som framgår av tabellen nedan.

Tabell 48 Landstingens yttranden över promemorian med förslag till hur 
kommunindelningsreförmen kunde slutföras

Ställningstagande Antal Andel (%)

Frivillighet skall bestå 8 32

Alternativ 1 2 8

Alternativ 2 10 40

Lag utan att ange alternativ 2 8

Oklart yttrande 0 0

Tar inte ställning 2 8

Inte lämnat något yttrande 1 4

Totalt 25 100

Källa: Riksarkivet, Marieberg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969- 
03-21, Nr 64, Proposition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser 
om ändring i kommunindelningen, volym 2- 8: Landstingens yttranden 1968- 
1969. Proposition 1969:103 s 15-29.

772 Sc not 769 ovan.
771 Sc not 769 ovan.



En majoritet av landstingen (14 av 25) ville ha någon form av lagstiftning för att 
kunna slutföra kommunblocksreformen. 1 en hel del fall hade dock besluten fat
tats efter votering eller reservationer. En vanlig konflikt var att företrädesvis 
borgerliga politiker anmälde reservation mot att tillstyrka alternativ två i prome
morian och istället ville att frivilligprincipen behölls.

Organisationer
Den viktigaste remissinstansen bland organisationerna tår anses ha varit Svenska 
kommunförbundet. Förbundsstyrelsen var uppenbart splittrad i frågan. Majorite
ten, huvudsakligen bestående av socialdemokratiska ledamöter, anslöt sig med 
emfas till alternativ två. Minoriteten, som utgjordes av borgerliga politiker, ville 
behålla frivilligprincipen, åtminstone till efter 1971.774

Majoriteten argumenterade ingående för behovet av att reformen slutfördes 
inom en snar framtid. Utvecklingen sedan 1961 hade på inget sätt minskat beho
vet av att göra kommunerna större. Sammanläggningarna ansågs nödvändiga för 
att kunna bevara den kommunala självstyrelsen. Interkommunalt samarbete var 
inte något reellt alternativ till sammanläggningar. Det var en fördel för medbor
garna, och därmed även för den kommunala demokratin, om kommunerna även i 
fortsättningen fick utföra väsentliga uppgifter i den offentliga sektorn. Det var 
betydelsefullt att kommunerna hade möjlighet att la ett utökat ansvar för uppgif
ter i fråga om samhällsplaneringen. Kommunerna måste ha förmåga att kunna 
spela en roll i lokaliseringspolitiken. Kommunförbundet framhöll att det fanns 
block som sannolikt inte hade så goda förutsättningar att bilda funktionsdugliga 
kommuner i framtiden. Förändringar av blockindelningen borde utredas skynd
samt. Eftersom det var statens rätt att besluta om kommunindelningen var ett 
ställningstagande för lagstiftning inte något övergrepp mot den kommunala 
självstyrelsen. Den låga takten i sammanläggningarna var ett annat skäl för att 
upphäva frivilligheten. Förbundet förespråkade en mer aktiv opinionsbildning för 
nyttan av sammanläggningar och att staten borde vara generös med övergångsbi- 
drag.775 Alternativ ett i promemorian var inte godtagbart därför att det inte gav 
några garantier för när hela reformen skulle vara slutförd. Att få till stånd alla 
sammanläggningar till 1971 ansågs inte realistiskt. Däremot ansåg förbundet att 
det kunde vara lämpligt att ändra tidigare praxis om att sammanläggningar bara 
ägde rum i samband med de ordinarie valen. Därför borde sammanläggningar 
även kunna ske 1972 och 1973. Det var av betydelse att ställningstagandet till

774 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo
sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym 1 : Yttrande från Svenska kommunförbundet 1969-01-17.

775 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03 21, Nr 64, Propo
sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym 1 : Yttrandc från Svenska kommunförbundet 1969-0117.



länsdemokratiutredningen skedde först efter att det fattats beslut om att införa 
lagstiftning för att slutföra reformen senast 1974.776

De borgerliga reservanterna inledde med att påpeka att behovet av att se över 
blockindelningen var begränsat. De kommuner som ännu inte påbörjat utred
ningar om sammanläggningar borde inleda sådana för att kunna göra en bedöm
ning om lämpligheten av sammanläggningar. Man borde även göra undersök
ningar om för- och nackdelar med indelningsändringen i de block som genomfört 
totala sammanläggningar. Frivilliglinjen borde dock behållas, inte minst därför 
alt frivilliga samgåenden var en god grund för ett förtroendefullt samarbete i de 
framtida kommunerna. Efter 1971 kunde frågan om lagstiftning på området tas 
upp till ny prövning. Först då kunde man veta vad som skulle hända med läns- 
demokratiutredningens förslag. Ett motiv till att hålla fast vid frivilligheten var 
att denna princip betonats så starkt vid 1962 års riksdagsbeslut.777 778 779

En styrelseledamot, tillhörande Moderaterna, lämnade ett särskilt yttrande. 
Där meddelade han att han i huvudsak ställde sig bakom det yttrande som läm
nats av styrelsens majoritet. Han ville dock att riksdagsbeslutet borde fattas först 
år 1971 och att sista tidpunkten för sammanläggningarna skulle vara ingången av 
år 1974. Fram till 1971 kunde det vara möjligt att göra en översyn av blockindel
ningen i de fall en sådan ansågs erforderlig.™

I Landstingsförbundet hade styrelsen borgerlig majoritet. Mot denna bakgrund 
var det inte förvånande att en majoritet i styrelsen, inklusive ordföranden tillhö
rande Centern, föreslog att frivilligprincipen borde bestå. Förbundsstyrelsen an
förde att frivilligheten poängterats starkt vid 1962 års riksdagsbeslut och antalet 
sammanläggningar 1967 och 1969 inte varit så få. Den tid som förflutit sedan 
kommunblocksindelningen var klar år 1964 var inte så lång. Förslagen i prome
morian sågs som omotiverade ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Kommu
nernas uppgifter och roll i samhällsplaneringen hade inte heller genomgått så 
stora förändringar som det påstods i promemorian.777 Utifrån avvägningen mel
lan effektivitet och demokrati hade följande skrivning ett visst intresse:

Det vore enligt styrelsens mening ohållbart om skilda verksamhetsgrenars 
behov av större underlag växelvis skulle få styra en successiv indelnings- 
process mot allt större enheter, ulan hänsynstagande till dess inverkan på 
medborgarnas möjligheter till alt reellt medverka i besluten om den sam

776 Konscljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Proposition 1969:103, Förslag 
till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, volym 1: Yttrande från 
Svenska kommunförbundet 1969-01-17.

777 Konscljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Proposition 1969:103, Förslag 
till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, volym I: Yttrande från 
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hälleliga servicens utformning. — Självfallet får inte dessa synpunkter 
uppfattas som riktade mot ett fullföljande av 1962 års riksdagsbeslut.7S0

De fem socialdemokratiska ledamöterna i styrelsen reserverade sig mot beslutet. 
De hänvisade till att landstingsförbundet 1961 hade tagit ställning för en indel- 
ningsreform. Befolkningsomflyttningarna och de ökade kraven på att samhället 
skulle göra större insatser för att påverka de strukturella förändringarna i sam
hället hade medfört allt större behov av större kommuner som även var närings- 
geografiskt sammanhängande områden. Ett slutförande av reformen var även av 
betydelse för den kommunala demokratins fortlevnad. Medborgarna skulle ge
nom de större kommunerna få möjlighet att påverka den lokala samhällsutveckl
ingen. Ett interkommunal t samarbete inom respektive block kunde inte ersätta 
sammanläggningar. Att frivilligheten lett till en hel del partiella sammanlägg
ningar var inte alltid lyckosamt. Det långsamma tempot i sammanläggningarna 
var ett annat motiv till att vidta åtgärder för att kunna slutföra reformen. Minori
teten tillstyrkte att alternativ två i promemorian blev föremål för lagstiftning.7M

Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) lämnade ett utförligt yttrande, där 
man framförde motstånd mot att överge frivilligprincipen. RLF anförde att frivil
ligheten som grundprincip hade betonats vid 1962 års beslut. Frivilligheten var 
betydelsefull för den kommunala självstyrelsen. Ett fullföljande av reformen 
skulle också leda till att den kommunala servicen försämrades i glesbygden. Det 
var inte godtagbart för giesbygdsbefolkningen. Vidare uttrycktes förhoppningar 
om att den mer aktiva statliga lokaliseringspolitiken skulle medföra alt storstads
regionernas befolkningstillväxt dämpades. Andra skäl till att motsätta sig lag
stiftning var att de kommunalekonomiska och demokratiska konsekvenserna av 
sammanläggningarna var dåligt belysta.7X”

Regeringens proposition 1969
Regeringen, med Svante Lundkvist som ansvarigt statsråd, drog inte ut på tiden
med att upprätta en proposition. Den lämnades till riksdagen den 2l mars 1969.
Det var ungefär en månad efter att de sista remissvaren hade lämnats till depar
tementet. 7X1 Propositionen innebar att regeringen i princip hade följt alternativ 780 * * *

780 Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Proposition 1969:103, Förslag 
till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, volym 1: Yttrande från 
Svenska landstingsförbundet 1969-02-18 s 4.

7X1 Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Proposition 1969:103, f örslag 
till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, volym I: Yttrande från 
Svenska landstingsförbundet 1969-02-18 s 4 och bilaga I.

7X2 Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Proposition 1969:103, Förslag 
till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, volym I: Yttrande från 
Riksförbundet Landsbygdens Folk 1969-02-18.

7χΐ Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo
sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym I : Proposition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunin
dclningcn. Proposition 1969:103 s 1 och 4.



två i promemorian. Reformen skulle därmed vara slutförd vid utgången av 1973. 
Rent lagtekniskt var det fråga om en särskild lag som skulle äga giltighet fram 
till slutet av 1973. Den satte också indelningslagens bestämmelser om förutsätt
ningar för tvångssammanläggningar temporärt ur spel. Länsstyrelserna fick i 
uppgift att upprätta förslag till sammanläggningar. Kommunerna skulle ges möj
lighet att avge yttranden över förslagen. Det var därefter Kammarkollegiets upp
gift att bereda ärendena och överlämna dem till regeringen för slutligt beslut.784

Det intressanta i propositionen var diskussionen om och motiveringen till var
för det fanns behov av att göra upp en tidsplan för slutförande av indelningsre- 
formen till 1974. Regeringen framhöll att sju år efter 1962 års principbeslut gick 
det att dra vissa slutsatser av det som hänt under denna period. Målet med refor
men var att uppnå en samordning av den kommunala verksamheten inom nä- 
ringsgeografiskl sammanhängande områden. Remissbehandlingen av promemo
rian hade visat att uppslutningen bakom reformen var stor.78'

En del av de kommuner som framförde invändningar mot alt slutföra refor
men motiverade detta med alt kommunsammanläggningama skulle leda till att 
den kommunala servicen på landsbygden försämrades. Enligt statsrådet hade 
1962 års riksdagsbeslut syftat till att öka jämlikheten mellan kommunerna i fråga 
om den kommunala servicenivån. Det var därför att underskatta den kommunala 
självstyrelsens förmåga att misstänka att servicen på landsbygden skulle bli 
sämre efter indelningsändringama. En annan invändning som tillbakavisades var 
att länsdemokratiutredningens förslag om ändrad uppgiftsfördelning mellan 
framförallt landstingen och kommunerna skulle kunna minska behovet av kom
munsammanläggningar. Oberoende av länsdemokratiutredningens förslag fanns 
det behov av att fullfölja indelningsreformen. Inte heller den förbättrade skatteut- 
jämningen var något skäl till att avstå från sammanläggningarna.786

En annan invändning mot att fullfölja reformen var att det skulle ske en så stor 
reducering av antalet kommunala förtroendeuppdrag, som ledde till att den 
kommunala demokratin försvagades. Enligt ministern var den kommunala de
mokratin av stor betydelse och han skulle därför ta initiativ till åtgärder som 
kunde stärka denna demokrati.787 Utifrån min teoretiska utgångspunkt om demo
krati kontra effektivitet var följande utsaga av intresse:

Redan nu vill jag betona att den kommunala demokratin ytterst beror på 
innehållet i den kommunala självstyrelsen. Blir de uppgifter som omfattas 
av den kommunala självstyrelsen inte tillräckligt meningsfulla, förlorar 
också den kommunala demokratin i mening. Genom 1962 års beslut gjor
des en avvägning med beaktande av kraven på såväl kommunal effektivi
tet som kommunal demokrati, en avvägning som skedde just med den 
riktpunkten att en förstärkning av den kommunala självstyrelsen skulle ge

784 Proposition 1969:103 s Iff och 40 ff.
785 Proposition 1969:103 s 32f.
786 Proposition 1969:103 s 33f.
787 Proposition 1969:103 s 34



ett bättre underlag för den kommunala demokratin. Svenska kommunför
bundet har i sitt yttrande starkt strukit under denna uppfattning.7XS

De invändningar mot reformen som framförts vid remissbehandlingen av pro
memorian motiverade inte någon omprövning av behovet av alt förändra den 
kommunala indelningen.7X9

I en del län hade reformen uppnått betydande resultat. Svenska stadsförbundet 
och Svenska kommunförbundet hade därvidlag spelat en viktig roll. Vid remiss
behandlingen hade emellertid vissa länsstyrelser och kommuner gjort uttalanden 
som tydde på alt det inom en del kommunblock skulle dröja lång tid innan sam
manläggningarna kom till stånd. Ett skäl var att kommunerna i en del fall inte 
godtog kommunblocksindelningen. Krav på ändringar i blockindelningen borde 
därför prövas så att det inte rådde någon oklarhet om indelningen inför samman
läggningarna. Det fanns dock även block där inget samarbete kommit i gång trots 
att indelningen inte var ifrågasatt. Behovet av alt slå samman kommuner var, en
ligt statsrådet, större än 1962. Skälen till detta var bl.a. den kommunala sektorns 
expansion och därmed allt större betydelse för den samlade samhällsekonomin 
och att samhället, inklusive kommunerna, i framtiden skulle föra en mer aktiv 
näringspolitik. Vidare fanns det behov av att utjämna skillnader i fråga om den 
kommunala servicenivån och att kommunerna måste ha ökad kapacitet för att 
kunna utföra olika former av samhällsplanering. Blocken ansågs vara lämpliga 
enheter för att kunna hantera sådana planeringsfrågor. En övergripande uppgift 
för kommunerna var att tillsammans med staten ge medborgarna möjlighet till 
arbete och social trygghet. Om kommunerna saknade tillräcklig förmåga kunde 
det bli nödvändigt att låta andra huvudmän ta över delar av ansvaret. Detta skulle 
vara mycket olyckligt och medföra ett hot mot den kommunala självstyrelsens 
fortlevnad. Kombination av förmåga alt utföra samhällsplanering och att upp
rätthålla demokratin var det riktiga konceptet för framtiden.79'1

Om indelningsreformen inte slutfördes inom rimlig tid skulle kommunerna ha 
mycket skiftande förutsättningar att bära upp den kommunala självstyrelsen, bl.a. 
därför att förmågan att delta i samhällsplaneringen var så olikartad. Enligt kom
munikationsministern innebar inte slutförandet av indelningsreformen med hjälp 
av särskild lagstiftning något brott mot idén om kommunal självstyrelse. Även 
Svenska kommunförbundet ansåg att ett beslut om den kommunala indelningen 
var en angelägenhet för staten. Lagen som reglerade beslut om kommunala in- 
delningsändringar hade tillkommit 1919 och genomförandet av storkommunre- 
formen 1952 skedde i den andan.788 789 790 791

För att slutföra kommunindelningsreformen med hjälp av lagstiftning var det 
angeläget att det fanns ett stöd hos landets kommuner. Enligt ministern var så 
fallet genom att de 386 kommuner som ville behålla frivilligprincipen bara hade

788 Proposition 1969:103 s 34.
789 Proposition 1969:103 s 34.
790 Proposition 1969:103 s 34f.
791 Proposition 1969:103 s 35.



totalt 1,9 miljoner invånare, medan de 394 kommuner som tillstyrkte lagstiftning 
hade sammanlagt 4,6 miljoner invånare.792

Min egen excerpering av källmaterialet visar som tidigare nämnts att dessa 
siffror inte stämde helt överens med verkligheten sett till antalet kommuner. Det 
var 403 kommuner som stödde frivilliglinjen, medan antalet kommuner som var 
anhängare av lagstiftning uppgick till totalt 388. En annan invändning som kan 
resas mot utsagan är att bara 55 procent av de kommuner som var anhängare av 
lagstiftning hade tillstyrkt det andra betydligt mer långtgående alternativet, som 
regeringen hade bestämt sig för att lägga fram för riksdagen. Dessa kommuner 
hade 40 procent av landets totala folkmängd.793

En åtgärd som enligt statsrådet inte borde möta någon opposition var att det 
gjordes inventeringar i kommunblocken om vilka förutsättningar det fanns att fa 
till stånd sammanläggningar i enlighet med blockindelningen. Om inte kommu
nerna gjorde utredningarna var det en fråga för respektive länsstyrelse. Invente
ringarna skulle kunna leda till att revideringar av blockindelningen blev aktuali
serad, men någon allmän översyn av denna indelning kunde inte bli aktuell.794

Det som särskilt motiverade en tidsplan var osäkerheten om när sammanlägg
ningarna skulle äga rum. Länsstyrelsernas inventeringar borde inriktas på att 
lägga fram förslag om sammanläggningar 1971 respektive 1974. Om länsstyrel
serna fann att sammanläggningarna inte ens borde komma till stånd vid 1974 års 
början kunde det vara skäl till att göra en översyn av blockindelningen. Samman
läggningarna 1971 och 1974 skulle kunna ske även om kommunerna inte till
styrkt förslaget till samgående. Det var fråga om möjlighet för regeringen att ge
nomföra tvångssammanläggningar. Kammarkollegiet skulle fungera som bered
ningsorgan mellan länsstyrelserna och regeringen. Länsstyrelsernas förslag till 
tidpunkt för sammanläggningen skulle upprättas i nära samråd med kommuner
na. Om samtliga kommuner i blocket ville att sammanläggningen skulle äga rum 
1974, borde önskemålet uppfyllas av de statliga organen. I särskilda fall borde 
regeringen ha möjlighet att inte besluta om sammanläggning ens 1974.795

I de fall ett block låg i mer än ett län var det regeringens sak att ta beslut om 
hanteringen av sammanläggningsärendet. Regeringens förslag till lagstiftning 
avsågs träda i kraft så fort som möjligt efter att riksdagen hade fattat beslut i frå
gan. Därefter måste landets länsstyrelser omgående sätta igång sitt arbete att in
ventera möjligheterna for sammanläggning i kommunblocken. I de fäll som del 
borde ske sammanläggningar vid 1971 års början måste besluten fattas av rege
ringen senast den 30 april 1970. De sammanläggningar som istället skulle ge
nomföras vid 1974 års början måste beslutas av regeringen senast före utgången 
av april månad 1973. För sammanläggningar som skulle ske senare än 1974

792 Proposition 1969:103 s 36f.
793 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1969-03-21, Nr 64, Propo

sition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindclningcn, vo
lym 2 8: Kommunernas yttranden över promemorian från Kommunikationsdepartementet, avgivna 
1968-1969. Årsbok för Sveriges kommuner 1969 s 72-106.

794 Proposition 1969:103 s 37.
795 Proposition 1969:103 s 37f.



gällde inte den föreslagna lagen, utan då blev det istället en återgång till den be
fintliga lagen om kommunala indelningsändringar från år 1919.7%

Genom slutförandet av reformen fanns det behov av en del förändringar i 
kommunallagstiftningen. Två ändringar som särskilt angavs var dels införandet 
av en enhetlig kommunbeteckning, där en proposition var färdig för överläm
nande till riksdagen, dels förslag om antalet fullmäktigeledamöter i kommuner
na. Vidare hade regeringen för avsikt att kalla företrädare för riksdagspartierna 
och de kommunala förbunden till överläggningar som hade till syfte att diskutera 
förslag till åtgärder som kunde stärka den kommunala demokratin. Till dessa 
samtal skulle även representanter för det av Riksbankens Jubileumsfond finansi
erade kommunalforskningsprojektet kallas. För upprätthållandet av en levande 
demokrati spelade de politiska partierna en viktig roll.7 ,7

Riksdagsbehandlingen 1969
Riksdagsbehandlingen av frågan, inklusive motionerna, ägde rum under april och 
maj månad 1969. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen behandlade dock frå
gan redan under hösten 1968.

Behandlingen i partigrupperna
Det finns tillgängligt källmaterial från tre av riksdagspartiernas riksdagsgrupper: 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet kommunisterna och Folkpartiet. Från de 
båda senare partierna är materialet av begränsad omfattning, medan den social
demokratiska riksdagsgruppen har lämnat ett mer omfattande källmaterial. Från 
Centerpartiet finns handlingar från riksorganisationens kommunala sektion.

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen behandlade frågan första gången 
den 30 oktober 1968. Statsrådet Lundkvist föredrog ett förslag till tidsbegräns
ning av reformen. Han anförde ett antal skäl till att frångå frivilligprincipen. 
Lundkvist framhöll att cirka 250 kommuner hittills hade berörts av indelnings- 
ändringarna och att drygt 300 kommuner var involverade i överväganden om 
sammanläggningar 1971. Om dessa kom till stånd skulle del efter 1971 återstå 
samgåenden i 1 18 block. I en del av dessa block hade partiella sammanläggning
ar ägt rum. Det fanns dock kommuner som ännu intog en negativ inställning till 
reformen som helhet. Problemet med att så många sammanläggningar återstod 
efter 1971 var inte minst att det blev så stora kontraster i servicenivå mellan fär
digbildade block och kvarvarande randkommuner med låg folkmängd.7*

Det behövdes större kommuner för att kommunerna skulle kunna medverka i 
samhällsplaneringen och för att kunna föra en mer aktiv näringspolitik som tryg
gade sysselsättningen. För att kunna få reformen slutförd till 1974 behövde det 796 797

796 Proposition 1969:103 s 38f.
797 Proposition 1969:103 s 39f.
79S Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge: Protokoll socialdemokratiska riksdagsgruppen 
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vidtas åtgärder som innebar att frivilligprincipen sattes ur spel och att det upprät
tades en tidsplan för slutförandet. Det vore tänkbart att fatta beslut i frågan i 
riksdagen under våren 1969. Lundkvist var medveten om att upphävandet av fri
villigheten kunde leda till en politisk debatt, bl.a. därför att han i riksdagen svarat 
på flera olika interpellationer och frågor och då sagt att någon tvångslagstiftning 
inte var aktuell. Det var lämpligt att partiet tog ställning i frågan före 1970 års 
val. Annars skulle det vara svårt att få reformen slutförd ens till 1974. Han var 
tveksam till om de politiska motståndarna var beredda att låta reformen få en 
längre bortre tidsgräns än 1974. Frågan hade behandlats i partiets kommunala 
studiegrupp. Alla ledamöter i gruppen utom statsvetaren Agne Gustafsson (f. 
1925) från Lund hade varit anhängare av en tidsplan för att slutföra reformen. 
Alla s-ledamöter i kommunförbundets styrelse var för att upprätta en tidsplan, 
men de hade delade meningar om reformen skulle vara slutförd 1971 eller 1974. 
Regeringen hade uppfattningen att riksdagsgruppen måste vara helt enig för att 
frågan skulle läggas fram för beslut i riksdagen.799

Att Lundkvist ansåg frågan viktig för partiet underströks av hans avslutning 
på anförandet: ”Att inte våga genomföra kommunreformen vore alt äventyra en 
grundläggande förutsättning för den politik för vilken vi vunnit ett så överväldi
gande förtroende”.K"° Det sistnämnda syftade på partiets stora framgångar i valet 
till riksdagens andra kammare, vilket ägt rum drygt en månad tidigare.

Därefter fick partiets riksdagsledamöter ta till orda i frågan. Denna möjlighet 
utnyttjades av 24 ledamöter. Därutöver deltog även Svante Lundkvist i debatten. 
Enbart en ledamot, Emil Näsström (1900-1975) från Västemorrlands län, var en
tydigt mot att införa någon form av tvångslagstiftning. Han ville framförallt 
värna den kommunala demokratin, eftersom sammanläggningarna skulle med
föra alltför stora reduceringar av antalet kommunalt förtroendevalda. Näsström 
skulle dock lämna riksdagen vid 1968 års utgång. Erik Wämberg (1919-1983) 
från Östergötlands län intog en skeptisk inställning till att slutföra reformen med 
hjälp av tvångslagstiftning. Han menade att Lundkvists utspel hade skapat oro i 
de mindre landskommunerna. Del fanns en risk för att sammanläggningarna 
medförde en ganska långtgående centralisering av den kommunala verksamheten 
till centralorterna. Wärnberg ansåg att beslut om att införa tvångslagstiftning 
borde fattas först någon gång på 1970-talet. Regeringen borde bara redovisa nu
läget i fråga om sammanläggningarna för riksdagen och låta länsstyrelserna göra 
inventeringar. Däremot borde frivilliga sammanläggningar uppmuntras. Om det 
logs beslut före 1970 års val skulle Centern utnyttja detta kraftfullt i valrörelsen 
och det skulle försvåra Socialdemokraternas möjligheter att göra ett bra val.s(H

Åtta ledamöter var positiva till att slutföra reformen till 1974, men ville inte 
att det skulle tas något riksdagsbeslut i frågan förrän efter 1970 års val. Deras 
motiv var främst parti taktisk a, då ett sådant beslut kunde vara negativt för parti-

™ Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge: Protokoll socialdemokratiska riksdagsgruppen 
1968-10-30, §3, s 8-13.
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els resultat i valet 1970. För beslut redan före 1970 års val talade 12 ledamöter. 
En ledamot meddelade via ordföranden att han stödde Lundkvists förslag. Slutli
gen var det en ledamot som var tveksam till om beslutet borde tas före eller efter
1970 års val och en ledamot ville för närvarande inte ta ställning.*02

Mötet avslutades med att gruppordföranden, statsminister Tage Erlander, fö
reslog att debatten skulle fortsätta vid gruppmötet den 5 november. Förslaget bi
fölls. Erlander framförde även följande uppmaning till gruppens ledamöter: ”att 
ge ett råd till regeringen om hur den skulle hantera detta ärende, ett råd som gör 
det möjligt att beräkna hur pass enig gruppen står i denna fråga”.*03

Vid gruppens möte den 5 november 1968 redogjorde statsrådet Lundkvist för 
det förslag som regeringen upprättat utifrån vad som framkom vid mötet den 30 
oktober. Lundkvist hade uppfattat att det fanns en tydlig majoritet i gruppen för 
att vidta åtgärder för att kunna slutföra reformen relativt snart. Det hade dock 
funnits en viss oro för de politiska effekter som kunde uppstå till följd av ett så
dant beslut och några talare hade därför velat att det inte skulle tas något beslut i 
frågan förrän efter 1970 års val. Regeringen hade under den gångna veckan fört 
diskussioner om del var möjligt att fatta beslut i frågan och ändå undvika nega
tiva politiska effekter för partiet. Regeringen fann det nödvändigt att ta ställning i 
frågan före 1970 års kommunval och dessutom hade 1968 års partikongress haft 
uppfattningen att det fanns ett stort behov av att snabbt slutföra indelningsrefor- 
men. Kommunerna skulle därmed kunna delta aktivt i samhällsplaneringen och i 
näringspolitiken. Partiets vurm för samhällsplanering och en betydligt mer aktiv 
näringspolitik uppfattades som viktiga skäl till partiets valseger i september
1968. Därför var det viktigt att slutföra reformen relativt snabbt.SH4

En väg för att lösa frågan om lagstiftning var att remissbehandla en tjänsle- 
mannapromemoria med förslag till hur reformen kunde slutföras. Det ena alter
nativet skulle vara att upprätta en tidsplan för att kunna slutföra reformen senast 
1974. Det skulle då även vara möjligt att genomföra tvångssammanläggningar
1971 i block där merparten av kommunerna var anhängare av att på frivillig väg 
läggas samman. Det andra alternativet skulle vara att regeringen hade möjlighet 
att fatta beslut om sammanläggning av hela block även om en enstaka kommun 
var motståndare till att gå samman. Det skulle inte bli någon tidsplan för när re
formen skulle vara slutförd. Ett tredje alternativ var att behålla frivilliglinjen. 
Regeringen skulle förklara sig vara obundna till alternativen i promemorian. Med 
en sådan uppläggning minskade risken för att kommuner med borgerlig majoritet 
log ställning mot förslaget bara för att markera motstånd mot regeringen.xo>

Vid debatten i riksdagsgruppen var det 25 ledamöter som yttrade sig utöver 
gruppordföranden Tage Erlander och statsrådet Lundkvist. Det stora flertalet 802 803 804 *
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menade att det var rätt att remissbehandla frågan på det sätt som ministern hade 
föreslagit. Däremot var det ett flertal ledamöter som ville stryka det tredje alter
nativet om att behålla frivilligprincipen även fortsättningsvis. Erik Wämberg, 
som nu godtog att frågan blev föremål för remissbehandling, ville ha med alter
nativ tre i den promemoria som skickades ut på remiss. Wämberg ansåg att kun
skapen hos partiets kommunalpolitiker om innehållet i det näringspolitiska pro
grammet och dess koppling till slutförandet av reformen var ringa. Däremot 
fanns det full kännedom om riksdagsbeslutet år 1962 som angav att reformens 
alla sammanläggningar skulle ske på helt frivillig väg. Även Emil Näsström god
tog att det blev ett brett remissförfarande. Ytterligare en person i gruppen, Hans 
Levin (1899-1983) från Malmöhus län, hade en delvis skeptisk inställning till att 
slutföra reformen med tvång, men även han godtog att remissbehandling. Levin 
skulle, liksom Näsström, lämna riksdagen vid utgången av 1968 och skulle där
för inte delta i behandlingen av frågan när den hamnade på riksdagens bord.'S0<’

En ledamot, Valter Kristenson (1919-1985) från Göteborgs stad, ville att 
gruppen borde rösta mellan två alternativ: Att antingen lägga fram ett förslag till 
tidsplan med sista sammanläggningstillialle år 1974 utan remissbehandling eller 
att göra en remiss i enlighet med del förslag som lagts fram vid dagens grupp
möte. Det fanns talare som var rädda för att ett beslut om tidsplan skulle kunna 
utnyttjas ordentligt av främst Centerpartiet i 1970 års valrörelse. Andra talare 
menade att partiet borde driva en egen politisk linje ulan att låta sig styras av vad 
andra partier hade för ståndpunkter. Efter den stora valsegern fanns det anled
ning att föra en mer offensiv politisk linje.*"7 Gruppmötet avslutades med att 
gruppordföranden Erlander ställde proposition på de båda förslagen som Valter 
Kristenson velat ha ställda mot varandra och då fann Erlander alt gruppen med 
överväldigande majoritet hade beslutat att låta frågan remissbehandlas genom att 
en tjänstemannapromemoria upprättades i departementet. I partigruppen hade 
ordningen med att remissbehandla frågan setts som ett kompromissförslag.*"*

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen behandlade frågan på nytt den 18 
mars 1969. Mötet hölls enbart tre dagar före regeringens beslut att lägga en pro
position i ärendet. Då var remissbehandlingen slutförd och föredragningen inför 
gruppen gällde inte minst innehållet i remissvaren. Eftersom remissvaren redan 
har gåtts igenom noga ovan är det tillräckligt att kortfattat beröra de politiska 
slutsatser som Lundkvist drog av remissbehandlingen. Han hävdade att det bor
gerliga motståndet i frågan inte var konsekvent och att det fanns till och med fem 
kommuner där Centerpartiet hade egen majoritet som hade tillstyrkt lagstift
ningsåtgärder. Han nämnde också att det fanns en del kommuner med socialist
isk fullmäktigemajoritet som var emot att avskaffa frivilligprincipen, men gjorde 
ingen kommentar om att det egna partiet också var splittrat i frågan på kommu- 806 * 808
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nai nivå. Han trodde att det socialdemokratiska partiet skulle kunna driva igenom 
frågan utan några större negativa politiska effekter.809

Debatten i gruppen blev inte så omfattande. Utöver Erlander och Lundkvist 
var det 10 ledamöter som yttrade sig. Sex av dessa tillstyrkte att regeringen lade 
fram en proposition som innebar att reformen skulle vara slutförd 1974. Två le
damöter, dels Arvid Eskel (1909-1989) från Värmlands län, dels den förre inri
kesministern Rune Johansson från Kronobergs län, hade vissa betänkligheter mot 
förslaget, men var inte entydigt mot. Eskel såg politiska risker med att driva ige
nom en tidsplan. Johansson var främst rädd för att de färdigbildade kommunerna 
skulle förvänta sig omfattande statligt stöd i olika sammanhang därför alt det just 
var statsmakten som så tydligt drivit fram sammanläggningarna. Det skulle sär
skilt gälla för de mindre blocken som hade begränsad ekonomisk bärkraft.810

Två riksdagsledamöter, Erik Wärnberg och Gunnar Engkvist (1906-1987) 
från Kristianstads län, var direkt negativa till att ställa sig bakom en tidsplan för 
reformen. Wämbergs kritik gick ut på att det var missvisande att vid samman
ställningen av remissvaren lägga samman alternativ ett och två i promemorian. 
Han var också skeptisk till Lundkvists förhoppningar om att den borgerliga enig
heten i motståndet mot reformen var bruten till följd av att en del kommuner med 
borgerlig majoritet hade tillstyrkt något av alternativen i promemorian. Han ifrå
gasatte om det var lämpligt att ta politisk strid i frågan, då det fanns ett stort antal 
socialdemokratiska kommunalpolitiker som hade en annan uppfattning i sakfrå
gan än vad som regeringen nu ville driva igenom i riksdagen. Det var inte möj
ligt att kräva att partikamraterna ändrade uppfattning i frågan bara därför att re
geringen och riksdagsgruppen var av denna åsikt. Även Engkvist vände sig mot 
att de båda alternativen i promemorian vid sammanställningen av remissbehand
lingen lagts samman till en helhet för lagstiftning och att denna lagstiftning 
skedde i enlighet med det mer långtgående alternativet med en tidsplan för re
formen. Engkvist var anhängare av alternativ ett och menade att många social
demokratiska kommunalpolitiker hade tillstyrkt detta alternativ. Han var bekym
rad över att frågan kunde bli problematisk för partiet i 1970 års val.811

Slutligen konstaterade gruppordföranden Tage Erlander att en överväldigande 
majoritet av dem som yttrat sig hade varit positiva till den linje som Lundkvist 
fört fram. Två talare hade varit betänksamma, medan två hade varit uttalat nega
tiva. Därmed hade Lundkvist fått del råd av riksdagsgruppen som han önskat.812

Folkpartiets riksdagsgrupp skulle ha behandlat propositionen första gången 
vid sitt sammanträde den 15 april 1969, men ärendet sköts upp till nästa grupp-
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sammanträde.811 Mötet hölls den 22 april 1969 och 15 personer (14 riksdagsle
damöter och 1 politisk tjänsteman), bl.a. partiordföranden Sven Wedén (1913 
1976), yttrade sig. Protokollet angav inget om vilka ståndpunkter som intogs i 
frågan.813 814 Vid gruppmötet den 6 maj 1969 gavs information om behandlingen av 
propositionen i konstitutionsutskottet, men inte heller här angavs några stånd
punkter i frågan.815 816 Protokollen från Folkpartiets riksdagsgrupp, som till skillnad 
från den socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll inte innehöll några dis
kussioner, ger ingen vägledning om innehållet i diskussionerna.

Protokollen från Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp var än mer 
kortfattade än Folkpartiets protokoll. Vid gruppmötet den 14 april 1969 uppdrogs 
åt en person att granska propositionen.815 Protokollet från gruppmötet den 20 maj 
1969 anger enbart att partigruppen beslöt att stödja konstitutionsutskottets soci
aldemokratiska majoritetsutlåtande.817

Centerpartiets kommunala sektion gjorde ganska betydande ansträngningar 
för att partiets kommunalpolitiker vid behandlingen i stads- och kommunalfull
mäktige skulle ta avstånd från båda alternativen i promemorian och istället hålla 
fast vid frivilliglinjen. Utkast till yttranden distribuerades som pläderade för fri
villiglinjen. Dessa typyttranden stämde väl eller mycket väl överens med vissa 
kommuners svar vid remissbehandlingen.818 Centerpartiet var det parti som allra 
starkast slöt upp bakom bibehållen frivillighet vid alla sammanläggningar. 
Denna hållning underlättades rimligen av den kommunala sektionens aktiviteter.

Sammanfattningsvis är det bara källmaterialet från den socialdemokratiska 
riksdagsgruppen som är av större intresse. Materialet visar att det först fanns ett 
visst motstånd i gruppen mot att föra fram frågan till beslut i riksdagen före 1970 
års val. Tveksamheten hade främst partitaktiska skäl. Ledamöterna var rädda för 
att Centerpartiet skulle kunna utnyttja frågan på bred front i 1970 års valrörelse.

813 Riksarkivet, Maricbcrg: Folkpartiet, riksdagsgruppens protokoll, volym 6: Protokoll folkpartiets 
riksdagsgrupp 1969-04-15, § 10.
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riksdagsgrupp 1969-05-06, § 4.

816 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge: Protokoll Vänsterpartiet kommunisternas riks
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Motioner
Det lämnades nio följdmotioner till propositionen. Eftersom det var fyra motion
er som var likalydande i respektive kammare gällde det i praktiken totalt fem 
motioner. Centerpartiet, Folkpartiet och Moderata samlingspartiet hade lämnat 
var sin partimotion. Tre socialdemokratiska riksdagsmän, alla hemmahörande i 
Malmöhus län, hade lämnat en motion. Slutligen hade en moderat riksdagsleda
mot skrivit en egenmotion.s|l)

Den första motionen kom från en socialdemokratisk ledamot i första kamma
ren och två partikamrater i andra kammaren. Förslaget i propositionen om att 
länsstyrelserna skulle ha rätt att sätta igång utredningar och föreslå sammanlägg
ningar från 1971, utan alt alla kommuner hade tillstyrkt ett samgående, kunde 
störa kommunernas överläggningar. Därför borde inte länsstyrelserna få ta några 
initiativ och inte heller lägga några förslag till tvångssammanläggningar 1971. 
Det borde bara fa ske om kommunerna var positiva till sådana initiativ. 1 vissa 
fäll fanns det skäl att se över blockindelningen. Motionen utmynnade i ett yr
kande om att lagförslaget skulle ändras så att länsstyrelsernas aktiviteter för att 
slutföra reformen bara gällde de sammanläggningar som inte hade ägt rum före 
den 1 januari 1971. Vidare framförde man krav på en ändring i lagtexten, så att 
en indelningsändring i vissa fall kunde ske vid en senare tidpunkt än 1974.*2"

Den andra motionen var Centerpartiets partimotion. Där citerades utskottsut- 
låtandet från 1962 med den starka betoningen av frivilligprincipen. Man framhöll 
att propositionen stod helt i strid med 1962 års beslut. De redan genomförda 
sammanläggningarna och de som planerades 1971 var inget dåligt resultat inom 
ramen för en frivillig reform. Tvångssammanläggningar riskerade att leda till ne
gativa konsekvenser för samarbetet i de nya kommunerna. Runt hälften av lan
dets kommuner hade avstyrkt tvångslagstifining på området. Utvecklingen efter 
1962 års beslut talade emot lagstiftning. Förslaget från länsdemokraliutredningen 
1968 skulle dessutom minska behovet av sammanläggningar. Därför borde läns- 
demokratiutredningens förslag behandlas före beslut om tvångslagstiftning. Pro
positionen föregrep på ett olämpligt sätt länsdemokratiutredningens förslag. Vi
dare borde regeringen ha gjort en analys av den kommunala demokratins pro
blem i enlighet med riksdagsbeslutet 1968 innan man tog ställning till någon lag
stiftning för att tvinga samman kommuner. Slutligen menade partiet att det hade 
varit lämpligt att avvakta resultaten från kommunalforskningsprojektet. Motion
en avslutades med ett yrkande om ett totalt avslag på propositionen och att alla 
sammanläggningar även fortsättningsvis skulle ske på frivillig väg.*21

Den tredje motionen var Folkpartiets partimotion. I motionen citerades ut- 
skottsutlåtandet från 1962, där frivilligheten för alla sammanläggningar fast
slogs, även om takten i sammanläggningarna skulle bli lägre än förväntat. Man- 819 820 821
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hänvisade till att ungefär hälften av kommunerna vid remissbehandlingen hade 
velat behålla frivilligprincipen, att länsdemokratiutredningens förslag först borde 
prövas samt att antalet redan genomförda sammanläggningar och planerade 
sammanläggningar 1971 inte var särskilt fa. Folkpartiet ville att det skulle ge
nomföras sammanläggningsutredningar i alla block där sådana utredningar ännu 
inte påbörjats. Utredningarna borde ha till uppgift att klarlägga för- och nackde
lar med sammanläggningarna. Ett sådant förfarande skulle sannolikt underlätta 
ett frivilligt genomförande av reformen. Det borde vidare göras studier av erfa
renheterna från de sammanläggningar som hittills genomförts. På en punkt var 
partiet anhängare av propositionens förslag. Det gällde behovet av att göra en 
översyn av blockindelningen i de fäll där de lokala förhållandena hade ändrats 
sedan indelningen fastställdes. Motionen utmynnade i fyra yrkanden: I. Avslag 
på propositionen och att frivilligprincipen behålls. 2. Tillstyrka en översyn och 
ändring av blockindelningen. 3. Hos regeringen begära att i samråd med kom
munförbundet undersöka konsekvenserna av de genomförda sammanläggningar
na. 4. Ställa krav på att utredningar om konsekvenserna av sammanläggningar 
görs i alla de block där sådan utredning ännu inte kommit stånd.822

Den fjärde motionen var Moderatemas partimotion. Även här citerades ut- 
skottsutlåtandet från 1962. Vidare framhölls att befolkningsutvecklingen i vissa 
block inte hade varit enligt de prognoser som fanns när blockindelningen fast
ställdes 1963 1964. Det fanns därför risk för att en del block inte hade den rätta 
sammansättningen. Propositionens förslag om översyn av blockindelningen var 
befogat. Kommunalrättskommittén, kommunalvalskommiltén och kommunal
forskningsprojektet arbetade med frågor som var betydelsefulla för den kommu
nala demokratins utveckling. Det var olämpligt alt fatta beslut om lagstiftning för 
kommunindelningen innan utredningarna respektive forskningarna var slutförda. 
Partiet ville, liksom 1962, ha en översyn av uppgiftsfördelningen i den offentliga 
sektorn. Länsdemokratiutredningens förslag var ett uttryck för att en förändrad 
uppgiftsfördelning, där kommunerna kunde tänkas befrias från vissa ansvarsom
råden. Sådana åtgärder kunde reducera behovet av sammanläggningar. Modera
terna ansåg att det borde göras sammanläggningsutredningar i alla block. Däref
ter kunde kommunerna själva avgöra den lämpligaste tidpunkten för samman
läggningen. Motionen hade ett yrkande om all propositionen skulle avslås, men 
att riksdagen hos regeringen krävde sammanläggningsutredningar i alla block.82’

Den femte motionen var en egenmotion i andra kammaren av Britt Mogård 
(1922—2012) (m). Motionen handlade även om andra företeelser än vad som fö
reslogs i propositionen. Hon fann skäl att göra inventeringar av hur den kommu
nala demokratin hade utvecklats som en följd av sammanläggningarna i refor
men. Då det inte var uteslutet all frågan om kommunindelningen på nytt kunde * 823

s22 Motion Första kammaren 1969, Nr 1039, av Olle Dahlen och Birger Lindström och Motion 
Andra kammaren 1969, Nr 1198, av Sven Wcdcn, Cecilia Ncttclbrandt, Sigvard Larsson, Sven 
Gustafsson och Sven Antby.
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behöva ses över, var det olämpligt att nu ta beslut om en lagstiftning som innebar 
att alla block skulle ha lagts samman senast 1974. Lagen kunde bara motiveras 
om det fanns starka skäl och att det samtidigt fanns garantier lör att medborgar
nas krav på inflytande kunde uppfyllas. Enligt Mogård var så infe fallet. En fort
satt frivillighet under en övergångsperiod var positivt för medborgarnas infly
tande på indelningsfrågorna. Därför yrkade hon avslag på propositionen. Hon 
ville att riksdagen hos regeringen skulle kräva en samlad översyn av framlagda 
förslag kring den kommunala demokratin. Mogård yrkade att riksdagen hos rege
ringen skulle begära att utredningar genomfördes i alla block.*24

Konstitutionsutskottets utlåtande
Till skillnad från behandlingen av propositionen med förslaget till principbeslutet 
om reformen 1961 1962 var utskottets hantering inte utdragen. Från socialde
mokratiskt håll gjordes inte några försöka att uppnå en samförståndslösning med 
hela eller delar av borgerligheten. Frågan behandlades av utskottet första gången 
den 6 maj 1969. En särskild delegation med sex ledamöter tillsattes för bered
ning av frågan. 1 gruppen ingick tre socialdemokrater, en centerpartist, en folk
partist och en moderat. Utskottsordföranden (s) ingick i delegationen.*25 Frågan 
slutbehandlades av utskottet redan en vecka senare, den 13 maj 1969. Utskotts
ordföranden inledde med att redogöra för diskussionerna i delegationen, varefter 
utskottet direkt gick till beslut, utan någon formell omröstning.*26

Utlåtandet från utskottet var daterat den 13 maj 1969.*27 Utskottets socialde
mokratiska majoritet, bestående av 10 av de 20 ledamöterna, inklusive ordföran
den Georg Pettersson ( 1907-1972) (s), framhöll att målsättningen för reformen, i 
enlighet med principbeslutet 1962, borde ligga fast. De i motionerna framförda 
kraven på att avvakta resultaten av forskningsprojektet var uppfyllt, då vissa re
sultat från forskningen snart skulle presenteras inför företrädare för departemen
tet och kommunförbundet. 1 motionerna hade det framförts krav på översyn av 
blockindelningen. Det var i linje med vad som angavs i propositionen, varför 
dessa yrkanden var uppfyllda. Till skillnad från 1962 ansåg majoriteten att obe
gränsad tillämpning av frivilligprincipen inte var godtagbar. Det var inte till
fredsställande att en enskild kommun skulle kunna förhindra en sammanläggning 
som alla de andra kommunerna i blocket ville få till stånd.* * 824 825 826 827 828

824 Motion Andra kammaren 1969, Nr 1197, av Britt Mogård. Hon är mest känd som skolminister i 
dc borgerliga regeringarna 1976- 1978 och 1979 1981.
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Hcnningsson (s), Hilding Johansson (s), Gunnar Larsson (c), Eric Nclandcr (fp) och Ragnar Svcn- 
ningsson (m).
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Konstitutionsutskottets majoritet gjorde sedan följande ställningstagande:

Utskottet delar departementschefens mening, att utvecklingen motiverar 
åtgärder från statsmaktens sida. De skäl, som i propositionen utvecklas 
för vissa avsteg från frivillighetsprincipen, är enligt utskottets mening 
övertygande. Vid sin bedömning av förslaget har utskottet fåst avseende 
vid att detta innefattar vissa undantagsbestämmelser. För det första skall 
länsstyrelserna kunna föreslå, att en sammanläggning skall helt utgå ur 
indelningsplanen, om det kan allvarligt ifrågasättas om den bör genom
föras ens 1974. För det andra skall regeringen även utan sådant förslag 
från länsstyrelsens sida kunna, om speciella omständigheter föreligger, 
underlåta att förordna om indelningsändring ens till årsskiftet 1973/1974. 
Dessa undantagsregler kan enligt utskottets mening innebära ett lämpligt 
mått av uppmjukning av den i princip gällande sluttidpunkten för kom- 
munindelningsreformens genomförande.

Utskottet finner sig sålunda kunna tillstyrka propositionen även i vad 
avser regeringens befogenheter att förordna om indelningsändring.ί<2')

Utlåtandet avslutades med att utskottsmaj ori teten föreslog att alla de inlämnade 
motionerna borde avslås, medan propositionen i sin helhet skulle bifallas.830

De 10 borgerliga utskottsledamötema lämnade en gemensam reservation. I 
den anknöts till vad som riksdagen hade uttalat om frivilliglinjen vid 1962 års 
beslut. Kommunerna skulle helt på egen hand fa avgöra tidpunkten för samman
läggningen. Utskottet hade även framhållit att frivilligheten inte fick överges 
även om sammanläggningarna fortskred i något lägre takt än vad som kunde för
väntas. Reservanterna tyckte inte att det i propositionen hade framförts några 
övertygande argument för att takten i sammanläggningarna var för låg och dessu
tom gick det att hänvisa till utskottsutlåtandet 1962. Det fanns därför inga skäl 
till att frångå ställningstagandet från 1962. Så nyligen som hösten 1967 hade 
riksdagen avslagit motioner som föreslog att åtgärder borde vidtas för att upp
muntra frivilliga sammanläggningar. Motivet till avslaget var att staten och kom
munförbunden gav tillräcklig uppmuntran till kommunerna.831

De i propositionen föreslagna tvångsåtgärderna var alt betrakta som långtgå
ende. Tvångssammanläggningarna skulle fä genomföras trots att indelningsla
gens förutsättningar för att kunna göra sammanläggningar med tvång inte var 
uppfyllda. Andra motiv till att motsätta sig tvångslagsliftning var att flera frågor 
av större betydelse för den kommunala självstyrelsen ännu inte hade avgjorts. 
Arbetsgruppen för den kommunala demokratin hade inte kommit fram till några 
resultat av betydelse. Länsdemokratiutredningens förslag om en annan uppgifts
fördelning inom den offentliga sektorn var inte heller fårdigbehandlat. Riksdagen
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hade under 1968 hos regeringen begärt en samlad översyn av den kommunala 
demokratins problem. Regeringen hade i det sammanhanget inte tagit några ini
tiativ, förutom vissa preliminära partiöverläggningar. Regeringens förslag till 
lagstiftning var sålunda framlagt vid en olämplig tidpunkt. Enligt reservationen 
borde regeringen bara ta initiativ till att genomföra inventeringar av situationen i 
samtliga block som ännu inte lagts samman. Det borde då även vara möjligt att 
göra förändringar av blockindelningen.832

Reservanterna gjorde följande sammanfattande uttalande om propositionen:

Utskottet avstyrker alltså propositionens förslag om tvångsmässigt gen
omförande av en ny kommunindelning. Detta leder till att det framlagda 
förslaget enligt utskottets mening bör förkastas. Vid detta ställningstagan
de saknar utskottet anledning att närmare gå in på de förslag till jämk
ningar i lagtexten, som framförts i motionerna (s).833

Reservationen utmynnade i ett yrkande om att riksdagen med anledning av mot
ionerna borde avslå propositionen.834 835

Debatt och beslut i första kammaren
Riksdagens första kammare debatterade frågan och tog beslut i ärendet den 21 
maj 1969. Debatten inleddes klockan 10,00, men det går inte alt utläsa av proto
kollet hur länge debatten pågick, då flera andra ärenden behandlades innan sess
ionen ajournerades vid klockan 17,00. Ärendebehandlingen upptar totalt 43 
trycksidor i protokollet, inklusive beskrivning av ärendet och de två voteringar 
som genomfördes. Fram till klockan 17 upptar protokollet ytterligare 46 trycksi
dor. Det betyder att ärendebehandlingen av frågan som längst pågick under fyra 
timmar. Det var 12 personer som deltog i debatten. Elva ledamöter av första 
kammaren tillsammans med statsrådet Svante Lundkvist, som var ledamot av 
andra kammaren. De 11 ledamöterna fördelades på tre centerpartister, tre folk
partister, tre moderater och två socialdemokrater (utöver statsrådet). Av de I 1 le
damöterna som tog till orda var det sex som hade varit tjänstgörande ledamöter i 
konstitutionsutskottet när frågan behandlades där.818

Den socialdemokratiska ståndpunkten företräddes framförallt av statsrådet 
Lundkvist och utskollsordföranden Georg Pettersson.836 Pettersson påpekade att 
motionen i riksdagen 1967, med förslag till ytterligare uppmuntran av de frivil
liga sammanläggningarna, lämnades av folkpartister. Vidare hade borgerliga le
damöter i Riksdagens revisorer deltagit i arbetet med den promemoria som kart-
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lade takten i sammanläggningarna och även framhållit att det fanns behov av att 
slutföra reformen inom en relativt snar framtid. Enligt Pettersson visade dessa 
båda initiativ att även företrädare för borgerligheten varit positiva till en snabb- 
bare takt i slutförandet av reformen. Remissbehandlingen hade visat att en majo
ritet av kommunerna, särskilt sett till folkmängden, varit anhängare av lagstift
ning för att fullfölja reformen. Han betonade att både Socialdemokraterna och de 
borgerliga partierna var överens om att det borde göras en inventering av situat
ionen i de block som ännu inte hade lagts samman. Inventeringen skulle utmynna 
i förslag till sammanläggning antingen 1971 eller 1974.837

Pettersson uppehöll sig särskilt vid de två möjliga undantagen från regeln om 
att alla sammanläggningar skulle vara färdiga till 1974. Det första var att om in
venteringen indikerade att en sammanläggning skulle bli mycket svår att få till 
stånd ens till 1974, skulle blockindelningen kunna förändras. Om frågan senare 
på nytt blev aktuell skulle den bedömas i enlighet med indelningslagens ordina
rie regelverk. Den nu föreslagna lagstiftningen gällde bara till utgången av 1973. 
Det andra var om det till följd av senare ändringar i blockindelningen eller till 
följd av andra omständigheter fanns skäl till att skjuta upp sammanläggningen 
till en senare tidpunkt än 1974. Mot bakgrund av dessa båda möjligheter till un
dantag var talet om en tvångslagstiftning överdrivet.838

Lundkvist gjorde fyra inlägg. Inledningsvis knöt han an till den stora bety
delse som jämlikhetsfrågorna numera hade i den politiska debatten. Att slutföra 
reformen var ett medel för att skapa en utökad jämlikhet i fråga om ekonomiska, 
sociala och kulturella levnadsförhållanden, oberoende av hemkommun. De nya 
större kommunerna hade bättre förutsättningar att aktivt medverka i samhällspla
neringen, vilket i sin tur gav bättre möjligheter att bedriva en mer aktiv lokal nä
rings- och lokaliseringspolitik. Slutförandet av reformen var också en åtgärd som 
syftade till att kunna bevara den kommunala självstyrelsen. De nya kommunerna 
skulle bli tillräckligt starka för att ta ansvar för viktiga delar av samhällsplane
ringen. Om de nuvarande kommunerna behölls skulle det vara tvunget att flytta 
över ansvaret för planeringen på andra huvudmän. De block som redan lagts 
samman till en kommun hade i allmänhet haft en positiv utveckling. Den oviss
het som nu gällde om tidpunkten för sammanläggningarna i blocken var inte 
lyckad utifrån elt planeringsperspektiv. Enligt Lundkvist berodde motståndet mot 
att göra reformen obligatorisk i en hel del fäll på missnöje med blockindelning
en. Det var därför viktigt att propositionen innehöll ett förslag om en översyn av 
blockindelningen, där så ansågs behövligt. Trots det var det orealistiskt att alla 
kommuner skulle få gehör för sina synpunkter för indelningen och tidpunkten för 
sammanläggningarna. Det var mot denna bakgrund som det var nödvändigt att 
regeringen gavs möjlighet att fatta sammanläggningsbeslut med tvång.839

Lundkvist sade sig ha baserat sina tidigare uttalanden i riksdagen, om att det 
inte var aktuellt att överge frivilligprincipen för alla sammanläggningar, på en 
föreställning om att i stort sett alla sammanläggningar skulle kunna ske senast
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1971. Den redovisning som finns i propositionen hade visat att så inte alls skulle 
bl i fallet. Det fanns farhågor om att det skulle bli en tidsmässigt utdragen pro
cess. Det var därför som Lundkvist och regeringen hade intagit en ny ståndpunkt. 
Ordningen med frivilliga sammanläggningar innebar att det fanns ett omvänt 
tvång genom att en enskild kommun i ett block kunde tvinga de övriga kommu
nerna att avstå från sammanläggning av hela blocket. Denna typ av tvång god
togs av de borgerliga partierna. Centern hade sett länsdemokratiutredningens för
slag som ett sätt att undvika att slutföra reformen. Enligt Lundkvist skulle läns
demokratiutredningens förslag ta lång tid att genomföra, om det skulle genomfö
ras. Ett genomförande skulle innebära försämrade förutsättningar för den kom
munala demokratin, till följd av att kommunerna skulle behöva släppa viktiga 
ansvarsområden till andra huvudmän. Han undrade om Centern även ville stoppa 
de frivilliga sammanläggningarna och riva upp de block som gått samman.84"

Statsrådet framhöll den kommunala demokratins stora betydelse för det 
svenska samhället. Kritiken mot att reformen skulle medföra en kraftig reduce
ring av antalet förtroendevalda i kommunerna och en försämring av den kommu
nala demokratin avvisades i huvudsak. Den viktigaste grunden för den kommu
nala demokratin var innehållet i den kommunala självstyrelsen. Det var nödvän
digt att kommunerna hade ansvar för ett stort antal uppgifter för att det kommu
nala beslutfattandet skulle vara meningsfullt att delta i. Arbetsgruppen för över
syn av den kommunala demokratin skulle tillsättas enligt riksdagens önskemål. 
Han underströk partiernas betydelse för den kommunala demokratin.5""

De borgerliga partiernas vurm för frivilligheten var ingen framkomlig väg för 
att kunna slutföra reformen. Ett löfte från riksdagen, på det sätt som lagts fast 
1962, kunde inte gälla för all framtid. Lundkvist påminde om möjligheten för 
kommuner om att få uppskov med sammanläggningen till en tidpunkt efter 1974. 
Till skillnad från på riksplanet fanns det centerpartistiska kommunalpolitiker 
som såg positivt på sammanläggningarna. Bland de kommuner som hade varit 
anhängare av lagstiftning för att kunna slutföra reformen fanns det kommuner 
där Centerpartiet hade egen majoritet. Lundkvist undrade hur Centerpartiets po
sitiva inställning till en mer aktiv lokaliseringspolitik gick ihop med motståndet 
mot en lag för att kunna slutföra reformen, som i grunden syftade till att kommu
nerna skulle bli kapabla att kunna föra en sådan lokaliseringspolitik.840 841 842

Socialdemokraten Yngve Nyquist (1922-1985) menade att den nuvarande si
tuationen av ovisshet inte var bra för kommunernas invånare. Han tog ett exem
pel från sitt eget block, där den största och den minsta kommunen hade sagt ja 
till samgående, medan den tredje kommunen, som geografiskt var belägen mel
lan de två andra kommunerna, i ett oenigt beslut hade motsatt sig samgående.843

Förste talare för Centerpartiet var Harald Pettersson (1918-2000). Enligt Pet
tersson hade de båda undantagen från att 1974 skulle var slutpunkten för refor
men formulerats så snävt att de troligen skulle fa mycket liten betydelse för
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kommunernas möjligheter att slippa sammanläggning 1974. Regeringens stånd
punkt om att sammanläggningarna inte gick tillräckligt snabbt godtogs inte. Det 
var fråga om ett avsteg från vad som angavs i beslutet 1962. Enligt Centern 
borde länsdemokratiutredningens förslag noga prövas före beslut om att införa 
lagstiftning för att fullborda reformen. Det förslag som framförts i en motion från 
några socialdemokratiska riksdagsmän om att tvångssammanläggningar fick ske 
först 1974 var ett bättre förslag än det som angavs i propositionen. Centern och 
de övriga borgerliga partierna var positiva till vissa förslag i propositionen. Det 
gällde inventeringen av sammanläggningsläget som skulle ske i alla block och 
slutmålet om att reformen skulle fullföljas i huvudsak. För Centern var inte ef
fektivitet och rationell administration de enda viktiga värdena på kommunal 
nivå, utan inflytande och insyn för medborgarna fick inte underskattas.844

Petterssons andra inlägg var en replik på Lundkvists anförande. Pettersson re
agerade mot alt Lundkvist framfört uppfattningen att Centern motarbetade sam
manläggningarna. Däremot värnade partiet om den kommunala demokratin och 
tyckte inte att regeringen hanterat de kommunala demokratifrågoma på ett bra 
sätt. Partiet såg inte så stora svårigheter med det tillstånd av osäkerhet om när 
sammanläggningarna skulle äga rum, som var fallet med regeringen.845

Den andra talaren från Centern var Torsten Bengtsson (1914-1998). Han 
gjorde ett genmäle till statsrådet Lundkvist. Bengtsson förnekade att det fanns 
någon motsättning mellan länsdemokratiutredningens förslag och bevarandet av 
den kommunala självstyrelsen. Han framhöll att länsdemokratiutredningens för
slag borde ha blivit föremål för ställningstagande innan del lades fram något för
slag om lagstiftning för att med tvångsmedel avsluta reformen. Han undrade var
för regeringen hade så bråttom med att slutföra sammanläggningarna. Bengtsson 
menade att Lundkvist nonchalerade de negativa effekterna av den stora reduce
ringen av antalet kommunala uppdrag.846

Den tredje centerpartisten i debatten var Axel Kristiansson (1914-1999), som 
även framförde ett yrkande utöver utskottsreservationen. Kristiansson tolkade 
Lundkvists syn på den kommunala demokratin så att demokratin blev bättre ju 
större en kommun var, då en sådan kommun hade så stor bärkraft och besluts
kapacitet. Denna synpunkt delades inte av Centerpartiet. Han undrade om inte 
motståndet 1962 varit större om riksdagsledamöterna varit fullt medvetna om hur 
blocken skulle utformas och hur stora de skulle bli. Socialdemokraternas förslag 
om att slutföra reformen var ett uttryck för en strävan efter maktkoncentration. 
Han ställde frågan till Lundkvist varför denne inte hade tagit upp frågan om slut
förandet av reformen i 1968 års valrörelse, utan först i veckan efter valet. Del 
borde ha redovisats för väljarna före valet. Lundkvists utspel och propositionen 
var ett löftesbrott i relation till vad som angavs i 1962 års beslut.847

Kristiansson menade att regeringens argument för att snabbt slutföra reformen 
var svaga. Om en reform var frivillig var det inte förvånande att långtifrån alla
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kommuner ännu inte hade velat delta i sammanläggningarna. Propositionens an
givelse om att kommuner med 4,6 miljoner invånare hade tillstyrkt lagstiftning, 
medan de kommuner som ville behålla frivilligheten bara hade 1,9 miljoner in
vånare, gav en felaktig bild av det verkliga förhållandet. Kristiansson framhöll 
att Centern hade uppfattningen att sammanläggningarna innebar en försvagning 
av demokratin.S4S Kristiansson yrkade i första hand bifall till den borgerliga re
servationen i utskottet. 1 andra hand föreslog han bifall till de socialdemokratiska 
motionerna. Ett bifall till motionerna innebar att inga tvångssammanläggningar 
fick ske 1971, utan bara 1974, samt att det gavs något större utrymme för att 
skjuta upp sammanläggningar till en senare tidpunkt än 1974.844

Tanken bakom Kristianssons yrkande var antagligen att försöka sätta press på 
de tre socialdemokrater som skrivit på motionerna och att försöka få dessa att 
rösta med borgerligheten. Att inga tvångssammanläggningar fick ske 1971 kunde 
främst få betydelse om det blev ett regeringsskifte vid 1970 års val, vilket inte 
föreföll särskilt sannolikt med tanke på den stora socialdemokratiska valfram
gången 1968. Om del ändå blev ett regeringsskifte kunde en borgerlig regering 
antingen försöka få riksdagen att riva upp den lag som var på väg att antas eller 
hade regeringen möjlighet alt vara generös med att låta kommuner skjuta upp 
sammanläggningarna till en senare tidpunkt än 1974.

Den folkpartist som yttrade sig först var Joel Sörenson (1915-1971). Han 
framhöll att det inte fanns någon större oenighet om att reformen skulle fullföl
jas. Frågan var istället om det skulle ske med tvång eller på frivillig väg. Spörs
målet kunde kopplas till frågan huruvida riksdagen ansåg alt kommunalpolitiker
na på egen hand hade omdöme att välja tidpunkten för när en sammanläggning 
borde ske eller om frågan skulle avgöras av riksdagen. Att behålla fri villigheten 
var en demokratifråga.85,1 Han betonade att borgerligheten inte var motståndare 
till att reformen slutfördes, utan bara till metoderna.848 849 850 851

Den andra deltagaren från Folkpartiet var Olle Dahlén (1915-1993). Han up
pehöll sig först vid förslaget från länsdemokratiutredningen och behovet av en 
översyn av de kommunala demokratifrågorna. Han ansåg att det hade varit lämp
ligt att avvakta med ställningstagandet om kommunindelningen till dess att det 
fanns större klarhet i vad som skulle hända med länsdemokratiutredningens för
slag, som enligt Dahlén var en viktig decentraliseringsreform. Dahlén såg dock 
inte ett genomförande av länsdemokratiutredningens förslag som ett alternativ 
till att slutföra reformen. Socialdemokraterna höll fast vid en centraliseringslinje. 
Dahlén påpekade att beslutet 1962 byggde på ett samarbete mellan Socialdemo
kraterna och Folkpartiet. Denna uppgörelse hade Socialdemokraterna nu övergi
vit. Han menade att sammanläggningarna gått snabbt och att det inte fanns några 
skäl till att överge frivilligheten. Han betonade skillnaden mellan de möjligheter 
till tvångssammanläggningar som fanns i indelningslagen, som nästan aldrig 
hade kommit till användning, och det nu framlagda förslaget.852
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Den tredje folkpartisten som yttrade sig var Nils Persson (1901-1969) från 
Malmöhus län. Han var den ende av talarna som gick emot den egna partilinjen. 
Persson stödde istället den socialdemokratiska linjen. Enligt Persson hade inte 
frivilligheten gett tillräckliga resultat i form av sammanläggningar för att den 
skulle behållas även fortsättningsvis. Det fanns kommuner som sannolikt aldrig 
frivilligt skulle gå med på en sammanläggning enligt blockindelningen. En even
tuell förändrad uppgiftsfördelning inom den offentliga sektorn borde tas upp till 
prövning först efter del att reformen var slutförd. Persson instämde med i stort 
sett allt det som statsrådet Lundkvist redan hade sagt.85’

Ragnar Svenningsson (1906-1974) inledde för Moderaterna. Han framhöll att 
det inte rådde några delade meningar mellan partierna om lämpligheten av att 
sammanläggningar kom till stånd. Frågan var om dessa sammanläggningar borde 
ske frivilligt eller vid behov med hjälp av tvång. Han var nöjd med att proposit
ionen gjorde det möjligt att se över blockindelningen i vissa fall. Han var förvå
nad över att inte fler sammanläggningar hade kommit till stånd. En möjlig för
klaring var att kommunalpolitiker ogärna vill ge upp sina egna positioner. Att 
Högern gick mot beslutet 1962 berodde inte på något principiellt motstånd mot 
större kommuner, utan på att partiet först ville se över uppgiftsfördelningen mel
lan staten, landstingen och kommunerna. Man kände en oro för att kommunernas 
utgifter skulle öka för mycket. Dessa farhågor hade visat sig vara befogade och 
den snabba ökningen av kommunalskatterna var inte godtagbar. Regeringen 
borde ta initiativ i denna fråga, då kommunalpolitikerna hade visat att de inte 
hade förmåga att dämpa expansionstakten.XM Det borgerliga motståndet mot pro
positionen berodde främst på alt s-partiet hade svikit det löfte om en frivillig 
sammanläggningsreform som angetts i riksdagsbeslutet 1962 och som senare 
upprepats. Det hade inte inträffat någonting som kunde motivera en sådan om
svängning. Högerpartiet hade redan 1962 befarat att frivilligprincipen skulle 
komma att överges i ett senare skede, vilket nu alltså inträffat.853 854 855 856

1 ett replikskifte menade Svenningsson att få kommuner skulle omfattas av 
möjligheten att få sammanläggningen uppskjuten till en senare tidpunkt än 1974. 
Han påpekade att riksdagens revisorer aldrig föreslagit att något tvångslag skulle 
införas för att kunna slutföra reformen. Han var kritisk mot att det socialdemo
kratiska partiet inte gjort några försök att uppnå konsensus med oppositionen i 
frågan.851' I ett replikskifte var han kritisk till att regeringen och de socialdemo
kratiska riksdagsledamöterna hävdade att förslaget till lagstiftning skulle med
föra så många fördelar för kommunerna.857 I sin sista replik tyckte han att rege
ringen borde ha gjort större ansträngningar för att uppmuntra frivilliga kommun
sammanläggningar istället för att driva igenom en tvångslag. En tvångslag borde 
ha aktualiserats vid en långt senare tidpunkt än sju år efter principbeslutet år 
1962.858

853 Protokoll Första kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 45f.
854 Protokoll Första kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 8f.
855 Protokoll Första kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 9ff.
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857 Protokoll Första kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 29f.
858 Protokoll Första kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 35f.



Den andre talaren från Moderaterna var Arne Svenungsson (1914-1997). Han 
menade att samhällsutvecklingen hade gått snabbt, men den hade inte gått så fort 
att det var motiverat att avskaffa frivilligprincipen redan sju år efter beslutet om 
reformen. De negativa effekterna av en tvångslagstiftning var större än de nega
tiva effekterna av att reformen blev utdragen i tiden. Ett skäl till att reformen inte 
gått så fort var att randkommunerna inte ville ge upp sin självständighet, då den 
kommunala servicen skulle försämras. Sammanläggningarna skulle leda till en 
sämre kommunal demokrati, till följd av den stora reduceringen av antalet kom
munala uppdrag. Istället skulle antalet tjänstemän öka kraftigt, vilket ledde till en 
byråkratisering av kommunerna. Slutligen uttryckte han vissa farhågor för att yt
terligare en indelningsreform kunde komma i framtiden.8y) Den tredje moderaten 
som yttrade sig var Karl Pettersson (1917-2006). Hans inlägg handlade om en 
uppvaktning från hans hemlän Jämtland till Lundkvist. Grunden var att 19 av lä
nets 32 kommuner krävt att frivilligprincipen måste behållas. Bland kommuner
na fanns ett tiertal med socialistisk majoritet. Han påpekade att det fanns ett mot
stånd i många glesbygdskommuner mot att överge frivilligprincipen.M’°

Därefter gick första kammaren till beslut. Först ställdes proposition på bifall 
eller avslag på regeringens proposition. Frågan gick till rösträkning och 73 leda
möter röstade för propositionen, medan 64 ville avslå den. Vidare var del tre le
damöter som avstod från att rösta. Första kammaren hade därmed bifallit propo
sitionen. 859 860 861 Utifrån partitillhörigheten fördelades rösterna enligt tabellen nedan.

Tabell 49 Omröstning i Första kammaren 1969-05-21 om bifall eller avslag 
på regeringens proposition med förslag till en tidsplan för slutförande av in- 
delningsreformen

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande Totalt

S 69 3 0 7 79

Vpk 1 0 0 0 1

c 0 18 0 2 20

Fp 3 21 1 1 26
M 0 22 2 1 25

Totalt 73 64 3 11 151

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kamm
are 1969-05-21, Nr 25, s 47f.

Omröstningen uppvisade en tydlig blockpolitisk konflikt, där Socialdemokrater
na och Vänsterpartiet kommunisterna röstade för förslaget om att slutföra refor
men 1974. Dock röstade tre socialdemokrater mot partilinjen. På samma sätt var 
det tre ledamöter från Folkpartiet som stödde förslaget i propositionen. De tre 
socialdemokrater som röstade emot partilinjen var Erik Wämberg från Norra

859 Protokoll Första kammaren 1969-05-2!, Nr 25, s 44f.
860 Protokoll Första kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 47.
861 Protokoll Första kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 47f.



Kinda landskommun i Östergötlands län, som redan i riksdagsgruppen uttryckt 
kritik mot förslaget, Sigurd Lundin (1908-1984) från Los landskommun i Gäv
leborgs län och Otto Stadling (1909-1995) från Torps landskommun i Västern- 
orrlands län. De var alla bosatta i landskommuner som var randkommuner. De 
två folkpartister som röstade för bifall till propositionen var utöver Nils Persson, 
som var bosatt i Hörby köping i Malmöhus län, Gunnar Skagerlund (1921-2000) 
från Axbergs landskommun i Örebro län och Hans Lindblad (f. 1938) från Gävle 
stad i Gävleborgs län. Två av de tre bodde i centralortskommuner som genomfört 
partiella sammanläggningar.*62 De tre borgerliga ledamöter som avstod från att 
rösta var moderaterna Gunnar Wallmark (1917-1998) från Södertälje stad i 
Stockholms län och Per Blomqvist (1917 1993) från Lunds stad i Malmöhus län 
samt folkpartisten Karl-Axel Levin (1923—1997), även han från Lunds stad. Alla 
tre bodde därmed i centralortskommuner.

Slutligen ställdes Axel Kristianssons andrahandsyrkande om bifall till de båda 
socialdemokratiska motionerna mot ett bifall till utskottsutlåtandet förslag till 
lagtext. Även denna gång gick frågan till rösträkning. Vid denna röstade 72 le
damöter på utskottets majoritetsutlåtande, medan 65 stödde Kristianssons yr
kande. Tre ledamöter valde att avstå från att rösta.*6' Röstfördelningen utifrån 
ledamöternas partitillhörighet framgår av nedanstående tabell.

Tabell 50 Omröstning i Första kammaren 1969-05-21 mellan utskottsutlå
tandet och Axel Kristianssons yrkande i andra hand om förändrad lagtext

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande Totalt

S 68 3 1 7 79
Vpk 1 0 0 0 1

c 0 18 0 2 20

Fp 3 20 2 1 26

M 0 24 0 1 25
Totalt 72 65 3 11 151

Källa: Riksdagens arkiv: Voleringsbilaga till protokoll riksdagens Första kam
mare 1969-05-21, Nr 25, s 48.

Skillnaderna i relation till den föregående voteringen var begränsad, men den so
cialdemokratiska segern var lite knappare än vid huvudvoteringen. De personer 
som avvek från partilinjen var i huvudsak desamma som vid den första omröst
ningen. De tre socialdemokrater som röstade nej var Erik Wärnberg, Erik Moss
berger (1905 1998) från Getinge landskommun i Hallands län och Sigurd Lund
in. Den ledamot som avstod från att rösta var Otto Stadling. Även Mossberger 
var bosatt i en randkommun. Den socialdemokratiske ledamot av första kamma
ren som undertecknat den motion som Kristiansson yrkade bifall till, Alvar Mår
tensson (1909-1985), bosatt i Ystads stad i Malmöhus län, var frånvarande vid 862 863

862 Ivarsson 1992 s 88f och 166.
863 Protokoll Första kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 48.



båda omröstningarna. Det var kanske ingen tillfällighet, då frånvaro, inklusive att 
vara utkvitlad, kan vara ett sätt att inte behöva rösta mot partilinjen. Socialdemo
kraterna hade sju ledamöter frånvarande, medan borgerligheten hade fyra. De tre 
folkpartister som stödde utskoltsutlåtandet var Nils Persson, K.arl-Axel Levin 
och Gunnar Skagerlund, medan deras partivänner Sven-Otlo Österdahl (1917 
1985) från Visby stad i Gotlands län och Hans Lindblad avstod från att rösta. 
Alla utom Skagerlund bodde i cenlralortskommuner.

Under slutet av första kammarens plenum den 22 maj 1969 godkändes det 
förslag till riksdagsskrivelse, till regeringen som bekräftelse på att riksdagen nu 
hade antagit propositionen, som upprättats av konstitutionsutskottet.864 865

Debatt och beslut i andra kammaren
Även andra kammaren behandlade ärendet den 21 maj 1969. Med stöd av proto
kollet är det inte möjligt att direkt avgöra hur lång lid ärendebehandlingen tog. 
Ärendebeskrivningen, debatten och beslutet om kommunindelningen omfattade 
63 sidor i protokollet. Uppskattningsvis tog riksdagsbehandlingen av frågan un
gefär fem timmar i anspråk. Det var 18 ledamöter, inklusive kommunikationsmi
nister Svante Lundkvist, som deltog i debatten. Dessa fördelades på sju social
demokrater, fyra centerpartister, fyra moderater och tre folkpartister. Precis som i 
första kammaren var det ingen ledamot från Vänsterpartiet kommunisterna som 
yttrade sig. Åtta av dem som yttrade sig i debatten hade varit tjänstgörande le
damöter i konstitutionsutskottet när frågan behandlades där.866

Den förste socialdemokrat som yttrade sig i debatten var Hilding Johansson 
( 1915-1994). Han började med att lyfta fram tre saker där det rådde enighet mel
lan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna, att reformen skulle fullföl
jas, att länsstyrelserna borde få i uppdrag att inventera läget i sammanläggnings- 
frågan i alla block samt att det måste bli möjligt att göra förändringar av indel
ningen. Oenigheten fanns om den tidtabell som borde gälla för reformens slutfö
rande. Det stora flertalet av sammanläggningarna skulle, trots den föreslagna la
gen, ändå ske på frivillig väg. Han betonade de två undantagen från huvudregeln 
om att alla indelningsändringar måste vara färdiga 1974. Att partiet bytt stånd
punkt berodde på att behovet av sammanläggningar nu var betydligt större än 
1962. Om det inte tillkom någon tidsplan för slutförandet av reformen skulle 
många mindre kommuner riskera att få en negativ utveckling under lång tid med 
befolkningsminskning, sämre skattekraft och en allt sämre kommunal service. 
Ett genomförande av förslagen i propositionen skulle medföra att kommunerna 
fick bättre möjligheter att göra insatser som var till nytta för medborgarna.866

864 Protokoll Första kammaren 1969-05-22, Nr 26, s 83 och Riksdagsskrivelse 1969, Nr 230.
865 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 145 207 och 208ff. Dc 18 ledamöter som ytt

rade sig var: Gunnar Larsson (c), Eric Nclandcr (fp), Alf Wcnncrfors (m), Hilding Johansson (s), 
Sven Wcdcn (fp), Lars Eliasson (c), Svante Lundkvist (s), Britt Mogård (m), Anders Jonsson (fp), 
Einar Hcnningsson (s), Karl Boo (c), Gördis Hörnlund (s), Nils Carlshamrc (m), Erik Adamsson 
(s), Sven Ekström (s), Arne Persson (c), William Björk (s) och Allan Åkerlind (m).

866 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 152ff.



Hilding Johansson deltog även i flera replikskiften. Han trodde att det skulle 
bli mycket svårt att slutföra reformen utan den lagstiftning som nu föreslogs. De 
borgerliga partiernas intentioner om att slutföra reformen med hjälp av frivilliga 
sammanläggningar var inte realistisk. Att behålla de små kommunerna med bris
tande ekonomisk bärkraft skulle leda till att den kommunala självstyrelsen ur
holkades, då kommunala ansvarsområden i så fall måste överföras till andra hu
vudmän. Syftet med reformen var att skapa så likvärdiga livsvillkor som möjligt 
i samhället. Farhågorna för att demokratin skulle försämras var överdrivna. Med 
detta resonemang skulle det saknas demokrati i en kommun som Stockholm, vil
ket inte var fallet. Vidare behövde inte ett medborgerligt engagemang bara ske 
inom de kommunala organen.867

Svante Lundkvist höll ett långt anförande, men det hade betydande likheter 
med vad han sade i första kammaren. Han såg slutförandet av reformen som en 
viktig åtgärd för att skapa ökad jämlikhet i samhället. Det föreslagna regelverket 
var nödvändigt för att helt kunna slutföra reformen inom rimlig tid. På en fråga 
från av en Centerpartiets debattörer betonade han att partiet och regeringen inte 
hade några planer på att genomföra ytterligare en indelningsreform som skulle 
kunna reducera antalet kommuner till runt 70.868 869 Lundkvist var också inblandad i 
flera replikväxlingar. Han lyfte fram det värdefulla med medborgerligt engage
mang i föreningslivet och inte bara genom kommunala uppdrag. För Socialde
mokraterna var det viktigare att kunna föra en politik som ledde till trygghet, 
jämlikhet och trivsel än att till varje pris hålla fast vid ett löfte som hade utfärdats 
i ett beslut för sju år sedan. Han var kritisk mot att Centern var så starka anhäng
are av en mer aktiv lokaliseringspolitik, men samtidigt motståndare till att snabbt 
slutföra reformen, vilken skulle skapa en bättre grund för den samhällsplanering 
som behövdes för att kunna förbättra lokaliseringspolitiken.860

De fem övriga s-ledamötema som yttrade sig gjorde korta inlägg. Einar Hen- 
ningsson (1907-1994) kritiserade borgerligheten för att föra en orealistisk politik 
i indelningsfrågan när de framställde de egna partierna som förkämpar för en fri- 
hetslinje. En viktig orsak för att snabbt slutföra reformen var behovet av att 
kunna fa till stånd en mer aktiv lokaliseringspolitik. Gördis Hörnlund (1924— 
1996) tog upp att 221 kommuner med borgerlig majoritet hade tillstyrkt lagstift
ning vid remissbehandlingen. Vidare var den borgerliga kritiken mot en försäm
rad kommunal demokrati en misstroendeyttring mot hur demokratin fungerade i 
landets större kommuner. Hon var kritisk mot bristfällig administration och upp- 
dragskoncentration till en grupp individer i en del mindre kommuner. Sven Ek
ström (1912-2000) lyfte fram att många samarbelsnämnder hade uträttat förvå
nansvärt lite i syfte att åstadkomma en total sammanläggning av blocket.870

Första talare för Centern var Gunnar Larsson (1908-1996). Han var vice ord
förande i konstitutionsutskottet. Larsson gjorde inte minst en historisk tillba
kablick med fokus på principbeslutet 1962 och betonade att frivilligprincipen

867 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25. s 157ffoch I99ff.
868 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 167-178.
869 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 18lffoch 201.
8711 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 190-206. Dc andra båda socialdemokrater som 

yttrade sig var Erik Adamsson (1916-2004) och William Björk (1923-2003).



hade lyfts fram som en väsentlig del i beslutet. I propositionen hade det föresla
gits att en uppföljning av reformens utfall borde ske i riksdagen under 1967. 
Denna skrivning hade tagits bort i riksdagsbeslutet och frivilligheten hade under
strukits noggrant av majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Kommunis
terna och Folkpartiet, som stod bakom beslutet. Misstankarna från 1962 hade 
dock blivit bekräftade strax efter valet till andra kammaren 1968, då företrädare 
för regeringen uttalat att frivilligprincipen borde omprövas. Omsvängningen stod 
i klar motsatsställning till beslutet 1962 och samma ståndpunkt hade fastlagts av 
riksdagen under 1967.X71

Enligt Larsson kunde det inte anses vara förenligt med den kommunala själv
bestämmanderätten att slopa frivilligprincipen bara fyra till fem år efter att 
blockens sammansättning beslutats. Två delar i propositionen var av värde, dels 
inventeringen av sammanläggningsläget i de block som inte lagts samman, dels 
möjligheten att ändra blockindelningen. Dessa åtgärder fick emellertid inte for
ceras fram.*72 Larsson deltog senare i replikskiften. Han framhöll att Centern 
ville fullfölja reformen, men på frivillig väg. Han intog en positiv inställning till 
partiella sammanläggningar. Den kommunala självstyrelsen var viktigare än att 
alltid leva upp till långtgående effektivitet och planmässighet. Han menade att 
takten i sammanläggningarna inte hade varit särskilt dålig.*7'

Andre talare från Centerpartiet var Lars Eliasson (1914 2002), som fram till 
1969 var Le vice partiordförande. Han såg regeringsforslaget som ganska långt
gående, med tydliga tvångsinslag. Han fann tvångsåtgärder märkliga på främst 
tre grunder. För det första var det ett löftesbrott i relation till vad riksdagen tidi
gare hade beslutat. För det andra innebar det att den kommunala demokratin blev 
försvagad, främst till följd av den stora reduceringen av antalet förtroendeupp
drag. För det tredje skulle del försvåra en förutsättningslös prövning av den 
lämpligaste uppgiftsfördelningen mellan staten, landstingen och kommunerna. 
Regeringens motiv till förslaget, att sammanläggningarna inte hade avancerat i 
den takt som kunde förväntas, var inte övertygande. Vidare tyckte han att den 
översyn av den kommunala demokratin som regeringen utlovade 1962 inte hade 
genomförts tillräckligt utförligt. Riksdagen var på väg alt tälta beslut om en 
tvångslag för att kunna slutföra reformen, trots att någon grundlig analys av den 
kommunala demokratin inte hade kommit till stånd. Reduceringen av antalet för
troendevalda var problematisk, då det på senare lid hade framkommit signaler 
om att många medborgare kände alt de hade högst begränsade möjligheter alt 
påverka beslutsfattandet, då de fann distansen till beslutsfattarna för stor.*74

Eliasson deltog i en replikväxling. I denna var han kritisk mot föreställningen 
om att befolkningen i glesbygden nästan genomgående skulle få en förbättrad 
kommunal service efter reformens slutförande.x7>

Den tredje personen från Centerpartiet i debatten var Karl Boo (1918-1996). 
Han hävdade att den kommunala självstyrelsen var en viktig del av den svenska 871 872 873 874 875

871 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s I47f.
872 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 148f.
873 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 156ff och 181
874 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 164ff.
875 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 183.



demokratin. Centerpartiet hade vid beslutet 1962 hävdat att en ny kommunindel
ning borde komma till stånd underifrån, genom kommunernas egna initiativ, och 
inte genom statlig dirigering. Partiet var inte mot indelningsändringar, men där
emot att staten skulle kunna tvinga fram sådana. Boo var kritisk mot remissbe
handlingen av promemorian. Kritiken handlade om att det inte ingick något al
ternativ som föreskrev fortsatt frivillighet. Han trodde att resultatet av remissbe
handlingen hade blivit annorlunda om så varit fallet.*76

Den fjärde centerpartisten som tog till orda var Ame Persson (1913-1986). 
Han påpekade att 1962 hade införandet av grundskolans högstadium varit ett vik
tigt argument för reformen, men nu var denna skolform redan införd, utan att 
kommunindelningen ändrats i mer än begränsad utsträckning. Detta betydde att 
det hade gått att infora högstadiet utan större sammanläggningar. Han talade se
dan främst om det socialdemokratiska partiets löftesbrott i förhållande till prin
cipbeslutet år 1962 och att många block skulle komma att läggas samman på fri
villig väg fram till 1974. Han tyckte att regeringen hade hamnat i en omotiverad 
panik för att snabbt slutföra reformen.*77

Eric Nelander (1902 -1981) var den folkpartist som talade först. Han framhöll 
att indelningsfrågan inte minst handlade om en avvägning mellan att få bärkraf
tiga kommunala enheter, som var kapabla att klara av allt större uppgifter inom 
vård och undervisning, och att upprätthålla en levande kommunal demokrati. Ne
lander talade om hur viktig frivilligprincipen hade varit i 1962 års riksdagsbeslut 
och att det ansvariga statsrådet så sent som 1967 i ett interpellationssvar upprepat 
att denna linje låg fast. Han förnekade på inget sätt att det fanns behov av att ge
nomföra sammanläggningarna, men det borde fortfarande ske på frivillig väg. 
Den stora minskningen av antalet kommunala förtroendeuppdrag kunde leda till 
att avståndet mellan väljarna och kommunernas förtroendevalda blev större.*7* 
Nelander deltog i en kort replikväxling. 1 denna framhöll han att Folkpartiet, till 
skillnad från Socialdemokraterna, hade samma ståndpunkt i synen på frivillig
heten som grund för alla kommunsammanläggningar som vid beslutet 1962. Det 
var istället Socialdemokraterna som hade gått ifrån sin gamla åsikt.*79

Folkpartiets ledare Sven Wedén (1913-1976) var andre talare för sitt parti. 
Han framhöll att Folkpartiet hade ställt sig bakom 1962 års principbeslut om re
formen och att partiet ännu höll fast vid den princip om frivilliga sammanlägg
ningar som då lades fast. Det var det socialdemokratiska partiet som hade över
gett den överenskommelse som de båda partierna hade ingått 1962. Wedén ville 
koppla frågan om regelverket för sammanläggningarna till hur del bäst gick att 
uppnå en förbättring av den ekonomiska och fysiska planeringen i samhället. På 
samma sätt fanns del behov av att minska avståndet mellan beslutsfattarna och 
de individer som påverkades av dessa beslut. Enligt honom var motsättningen 
mellan effektivitet och demokrati inte given.**0 876 877 878 879 880

876 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 192 ff. Karl Boo blev senare, under åren 1979 
1982, kommunminister och fattade då beslut om fem kommundelningar, vilka trädde i kraft 1983.
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880 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 159f.



Wedén var övertygad om att även med en bibehållen frivilligprincip skulle det 
gå att fa till stånd sammanläggningar så att alla block lades samman till en kom
mun. De motsättningar som nu fanns mellan Socialdemokraterna och borgerlig
heten gällde hur snabbt denna målsättning borde infrias. Han ansåg att det var 
onödigt att införa en tvingande lagstiftning. En viktig förändring som ägt rum 
sedan riksdagsbeslutet 1962 var att medborgarna hade börjat ställa allt större 
krav på atl kunna utöva inflytande över det kommunala beslutsfattandet. Denna 
förändring utgjorde argument mot att avskaffa frivilligprincipen, då samgåenden 
med tvång från regeringens sida kunde sätta folkviljan ur spel. Del fanns inte fog 
för att hävda att sammanläggningarna hittills hade avancerat i en alltför långsam 
takt, bl.a. därför att det i nuläget pågick utredningar i ett stort antal block som 
syftade till sammanläggningar.8*1

Wedén deltog också i en replikväxling med Svante Lundkvist. Han betonade 
att Folkpartiet ville att Sverige på sikt skulle vara indelat i 282 kommuner, frå
gan var bara hur och i vilken takt som detta slutmål borde nås. Han förklarade att 
1919 års lag om kommunal indelning kunde komma till användning för att göra 
tvångssammanläggningar om det fanns särskilda omständigheter.*82

Den tredje folkpartisten som gjorde inlägg i debatten var Anders Jonsson 
(1912-2008). Han menade att de hittills genomförda sammanläggningarna och 
de utredningar som pågick om att genomföra sammanläggningar tydde på att det 
fanns ett kommunalt intresse för sammanläggningar. Att allt skett på frivillig väg 
innebar att arbetet hade kunnat bedrivas utan någon press, vilket var positivt. 
Kommunsammanläggningar var en process som krävde tid för eftertanke och 
frivillighet var en fördel för det framtida samarbetet i de nya kommunerna. En
ligt Jonsson hade blockens samarbetsnämnder i många fall fungerat väl och med
fört att samhörigheten och samarbetet utvecklats positivt. Att införa möjligheter 
till tvångssammanläggningar var inte någon fördel. Jonsson trodde att det fanns 
en ganska stark allmän opinion för att behålla frivilligprincipen.**1

Förste talare för Moderaterna var Alf Wennerfors (1928-2004). Han konstate
rade all i samband med storkommunreformens genomförande 1952 hade inri
kesminister Eije Mossberg (1908-1997) framfört uppfattningen att den nya in
delningen skulle bestå under resten av 1900-talet. Detta hade dock inte blivit fal
let. Till följd av storkommunreformen hade antalet kommunala förtroendeupp
drag minskat med 100 000. Om riksdagen nu biföll den framlagda propositionen 
skulle det ske en reducering från 125 000 till 43 000 uppdrag. En sådan föränd
ring var inte i linje med det allt större intresse för politiska frågor som nu gjorde 
sig gällande i samhället. Wennerfors sade sig inte vara motståndare till atl kom
muner lades samman, men detta borde enbart ske på kommunernas eget initiativ. 
Tvångssammanläggningar var ingen god grund för ett framtida samarbete i de 
nya kommunerna. Frivilliga sammanläggningar tog längre tid att genomföra, 
men del var bättre med sådana sammanläggningar sett på längre sikt. Wennerfors 
påpekade att det fanns flera viktiga olösta frågor som hade betydelse för kom-
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munindelningen, bl.a. länsdemokratiutredningens förslag.8*4 Wennerfors deltog 
även i flera replikväxlingar. 1 en replik till Lundkvist menade han att sju år inte 
var tillräckligt lång tid för att överge frivilliglinjen. Lundkvists påpekande om att 
även frivilliga sammanläggningar skulle medföra lika stor reducering av antalet 
förtroendeuppdrag var korrekt. Vid frivillighet var det dock en kalkylerad konse
kvens som kommunerna kunde beakta vid prövningen av frågan.883

Andra talare för Moderaterna var Britt Mogård. Hon konstaterade att den upp
fattning indelningsfrågan som nu framfördes av de tre borgerliga partierna hade 
fram till nyligen varit en ståndpunkt som även Socialdemokraterna stod bakom. 
Mogård hänvisade till att utredningar av betydelse för kommunindelningen på
gick eller remissbehandlades. Det gällde bl.a. länsdemokratiutredningens förslag 
om en annan uppgiftsfördelning inom den offentliga sektorn. Hon diskuterade 
också avvägningen mellan effektivitet och demokrati på den kommunala nivån. 
Mogård var kritisk mot att statsrådet var så övertygad om att den kommunala 
servicen skulle bli bättre för alla medborgare till följd av sammanläggningarna. 
Än värre var det med den kommunala demokratin som skulle försämras till följd 
av den stora reduceringen av det antalet kommunala uppdrag. Kvinnor och ung
domar skulle få del svårare att fa kommunalpolitiska uppdrag.884 885 886

Den tredje moderate ledamoten som deltog i debatten var Nils Carlshamre 
(1921-2005). Han menade att kommunpolitiker och medborgare verkligen hade 
trott på att frivilligprincipen skulle bestå. När statsrådet försökte hävda att något 
löftesbrott inte hade begåtts kunde det förmodligen bara övertyga Lundkvist 
själv och den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det var knappast övertygande 
att hävda att del inträffat så stora förändringar i samhället att det var motiverat 
med tvångsåtgärder. Han menade att den kommunala självstyrelsen skulle för
lora sin reella innebörd om närdemokratin gick förlorad. Många kommuner med 
låg folkmängd var på demokratiska grunder motståndare till att införa lagstift
ning för att snabbt slutföra reformen. Dessa kommuner värderade en vital demo
krati högre än en förstärkt servicenivå.887

Carlshamre deltog i flera replikskiften med Hilding Johansson (s) och statsrå
det Lundkvist. Carlshamre framhöll vikten av att kommunerna själva fick göra 
värderingen av för- och nackdelar med en sammanläggning och sedan ha hela 
beslutanderätten. Det var politikerna som borde fä avgöra om den kommunala 
demokratin var meningsfull även om de ekonomiska resurserna inte var så stora. 
Han menade att det fanns människor i mindre kommuner som värderade den 
småskaliga kommunala demokratin högt och därför var beredda att ha överse
ende med att den kommunala servicen inte var lika väl utbyggd som i större 
kommuner. Han framhöll att det nu aktuella beslutet var närmast historiskt ef
tersom det var ovanligt att riksdagen underkände en ståndpunkt som så tydligt 
betonats vid ett tidigare tillfälle.888

884 Protokoll Andra kammaren 1969-05-21, Nr 25, s 151 f.
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Fjärde och siste talare för Moderaterna var Allan Åkerlind (1928-1986). Han 
fann att de båda socialdemokraterna Svante Lundkvist och Hilding Johansson 
gjort en del motsägelsefulla uttalanden i debatten. Åkerlind menade alt det inte 
med automatik innebar förbättrad kommunal service för personer som var bo
satta i mindre kommuner. Denna service skulle till viss del bli föremål för cent
ralisering till kommunernas centralorter. Kontakterna med de kommunala orga
nen skulle bli svårare att upprätthålla om de låg på flera mils avstånd.

Vid beslutsförfarandet ställdes utskollsutlåtandet från majoriteten mot den re
servation som de tre borgerliga partierna lämnat i konstitutionsutskottet. Vid den 
rösträkning som följde segrade det socialdemokratiska majoritetsutlåtandet med 
klar marginal. Det var 111 ledamöter som röstade för utskottsutlåtandet, medan 
87 röster lämnades för reservationen som innebar att propositionen skulle avslås. 
Vidare var det sex ledamöter som avstod från att rösta.m0 Rösternas fördelning 
utifrån partitillhörigheten framgår av tabellen nedan.

Tabell 51 Omröstning i Andra kammaren 1969-05-21 om bifall eller avslag 
på regeringens proposition med förslag till en tidsplan för slutförande av 
indeiningsreformen

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande Totalt

S 107 1 4 13 125

Vpk 2 0 0 1 3

c 1 35 0 3 39

Fp 1 24 2 7 34

M 0 27 0 5 32
Totalt t 1 ] 87 6 29 233

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kamm
are 1969-05-21, Nr 25, s 207.

Det var en socialdemokratisk riksdagsledamot som röstade nej, John Lundberg 
( 1905-1974) från Uppsala stad (centralortskommun) i Uppsala län. De fyra soci
aldemokrater som avstod från att rösta var: Gunnar Engkvist (1906-1987) från 
Bjärnums kommun (randkommun) i Kristianstads län, Lennart Pettersson (1936- 
1994) från Lunds stad (centralort) i Malmöhus län, Hans Jönsson (1915-2003) 
från Burlövs kommun (randkommun) i Malmöhus län samt John Johnsson 
( 1924-2003) från Blentarps kommun (randkommun) i Malmöhus län.

Engkvist hade på den socialdemokratiska riksdagsgruppen tagit avstånd från 
att införa en tidsplan för att slutföra reformen. Jönsson och Johnsson hade till
sammans med en tredje socialdemokratisk ledamot i första kammaren lämnat en 
motion som föreslog att inga tvångssammanläggningar skulle få äga rum förrän 
1974. Det var därför inte förvånande att Engkvist, Jönsson och Johnsson avstod 
från att rösta. De var dessutom bosatta i randkommuner. Två borgerliga ledamö- 889 890
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ter röstade på det socialdemokratiska förslaget, dels centerpartisten Nils Franzén 
(1910-1985) från Stenkumla kommun (randkommun) i Gotlands län, dels folk
partisten Sten Sjöholm (1917-2002) från Helsingsborgs stad (centralort) i Mal
möhus län. De två folkpartister som avstod från att rösta var Erik Tobé från Upp
sala stad (centralort) och Georg Åberg (1915-2002) från Parti lie kommun 
(kommun som var ett eget block) i Göteborgs och Bohus län.

Under slutet av andra kammarens sammanträde den 22 maj 1969 godkändes 
det förslag till riksdagsskrivelse, till regeringen som bekräftelse på att riksdagen 
nu hade antagit propositionen, som upprättats av konstitutionsutskottet. Den änd
rade lagen utkom från trycket den 4 juni 1969 och trädde i kraft dagen därpå.S91

Presskommentarer till riksdagsbehandlingen
Dagens Nyheter (liberal) tog upp frågan på nyhetsplats i begränsad utsträckning. 
Främst kommenterades de borgerliga partiernas motstånd mot regeringens för
slag.^ Däremot skrev tidningen utförligt när beslutet var fattat. Där framhölls 
att den borgerliga oppositionen, med något undantag, motsatte sig tvångslagen. 
Borgerligheten anklagade Socialdemokraterna för ett svek, då partiet ansågs ha 
brutit ett löfte från 1962 om att alla sammanläggningar skulle ske frivilligt. Från 
borgerligt håll framfördes farhågor för att samarbetet i de nya kommunerna 
skulle försvåras om sammanläggningarna skett med tvång. Socialdemokraterna 
hade försvarat förslaget med att sammanläggningarna inte hade fortgått i den takt 
som beräknades 1962. Lundkvist hade länge trott att reformen skulle vara slut
förd 1971, men hade nu förstått att så långtifrån skulle vara fallet. Därför hade 
partiet intagit en ny ståndpunkt om kommunindelningen.

Dagens Nyheter kommenterade propositionen på ledarsidan den 12 april
1969. Regeringsforslaget ansågs inte ha kommit oväntat. Utifrån lokaliserings- 
och planeringsmässiga utgångspunkter fanns det goda skäl att föreslå en tidsplan 
för att slutföra reformen. Större kommuner skulle kunna agera mer effektivt och 
ha lättare att ta över ansvarsområden från staten. Det kunde också ha positiva ef
fekter på befolkningsutvecklingen genom att blockens centralorter kunde fånga 
upp människor som lämnade landsbygden. Tidningen såg även negativa konse
kvenser med förslaget. Det handlade om att den kommunala självstyrelsen inte 
skulle gynnas av den stora reduceringen av antalet kommunala uppdrag. Reduce
ringen av antalet uppdrag kunde inte minst gå ut över kvinnor och yngre perso
ner, vilka redan var underrepresenterade i de kommunala organen. Minskningen 
skulle leda till mindre kontakter mellan väljare och förtroendevalda.*‘M

Nästa ledarartikel publicerades den 3 maj 1969. Statsrådet Lundkvist hade i 
sitt anförande på 1 :a maj beskrivit regerings förslag som ett sätt att skapa en poli
tik för regional utjämning. Tidningen framhöll att många mindre kommuner var 
för små för att kunna svara för de ekonomiska och planeringspolitiska uppgifter 891 892 893 894
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som väntade i framliden. Däremot kunde övergången till större kommuner fa be
tänkliga effekter för det kommunala folkstyret och det medborgerliga engage
manget för kommunala frågor. Det som en följd av den stora reduceringen av an
talet förtroendeuppdrag. Denna förändring skulle inträda oberoende av om re
formen slutfördes på frivillig väg eller med hjälp av tvång. Regeringen hade tagit 
lätt på de negativa demokratiska konsekvenserna för den kommunala demokra
tin, medan den borgerliga oppositionen ägnat sig åt mindre nyanserad kritik mot 
regeringen i frågan om frivillighet eller tvång.895

Den tredje och sista artikeln på ledarplats publicerades dagen efter beslutet i 
riksdagen. Enligt tidningen var det ytterst regeringen och riksdagen som hade i 
uppgift att fatta beslut om kommunindelning och kompetens. Det var därför inte 
konstigt att regeringen hade tagit initiativ till ett förslag om att reformen skulle 
vara avslutad 1974. Den borgerliga oppositionens motstånd framstod som tvivel
aktigt, då flertalet remissinstanser hade varit positiva. Riksdagsdebatten hade inte 
heller stärkt oppositionens ståndpunkt i frågan. Centern hade gått i spetsen för 
motståndet, som ansågs bygga på en fiktion om en frihetlig ståndpunkt. Borger
lighetens tal om att riksdagen svek det beslut som fattades 1962 om en frivillig 
reform var ingen korrekt beskrivning, utan det var fråga om att en del kommuner 
ville svika principbeslutet om att reformen skulle slutföras. Därför var det rimligt 
att regering och riksdag vidtog åtgärder for att kunna slutföra reformen.89'’

Svenska Dagbladet (m) skrev på nyhetsplats om regeringens proposition den 
12 april 1969. Tidningen refererade till en presskonferens som statsrådet Lund
kvist hade hållit dagen innan. Han hade hävdat att förslaget inte innebar någon 
allmän omprövning av 1962 års beslut om reformen. Del var inte heller fråga om 
något brott mot idén om den kommunala självstyrelsen.897 898 Dagen efter riksdags
beslutet om tvångslagstiftningen skrev samma tidning på nyhetsplats om den 
borgerliga kritiken mot att regeringen hade gjort sig skyldig till svek mot riks
dagsbeslutet 1962. Artikeln innehöll även det försvar för förslaget som framförts 
av statsrådet Svante Lundkvist (s) och utskottsordföranden Georg Pettersson. 
Lundkvist hade hävdat att det kommunala självstyret krävde att kommunerna var 
tillräckligt starka. I annat fall skulle andra huvudmän fa ta över vissa kommunala 
ansvarsområden. Pettersson menade att kommunernas frihet inte var i fara. Den 
borgerliga kritiken gällde utöver löftesbrottet även risken för motsättningar i de 
kommuner som lades samman med tvång och att demokratin skulle skadas till 
följd av den stora minskningen av antalet kommunalpolitiska uppdrag.'

Svenska Dagbladet behandlade beslutet på ledarsidan den 23 maj 1969. Tid
ningen ansåg inte att beslutet hade varit nödvändigt och att det socialdemokra
tiska partiet hade utnyttjat sin majoritetsposition till att driva igenom ett beslut 
där meningsmotsättningarna mellan partierna egentligen inte var särskilt stora. 
Inget parti bestred nämligen att det fanns ett behov av större kommuner. De små 
kommunerna hade svårt att ge medborgarna en tillräckligt bra kommunal service.

895 Dagens Nyheter 1969-05-03.
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Att behålla små kommuner och komplettera med kommunalförbund var inget bra 
alternativ till sammanläggningar, eftersom kommunerna i så fall fick alltför be
gränsade ansvarsområden. Ändå var det inte motiverat att tvinga fram samman
läggningar. De borgerliga ledamöterna hade även rätt i att Socialdemokraterna 
hade begått ett tydligt löftesbrott i relation till vad som angavs i beslutet i riksda
gen 1962. Lundkvists argumentation till förmån för regeringens förslag ansågs 
inte vara hållbar. Beslutet var särskilt olämpligt med tanke på att flera viktiga 
frågor med anknytning till den kommunala demokratin höll på att utredas.899

Ny Dag (vpk) behandlade inte beslutet alls. Det närmaste var en artikel som 
behandlade befolkningsminskningen i Ramseleblocket i Västernorrlands län.900

Skånska Dagbladet (c) rapporterade på nyhetsplats den 12 april 1969 om att 
regeringen föreslog att alla block med hjälp av lagstiftning skulle ha lagts sam
man senast 1974. Det var länsstyrelsernas uppgift att göra en inventering av situ
ationen i de blocken och sedan föreslå sammanläggning 1971 eller 1974. Beslu
ten skulle sedan fattas av regeringen, men det borde vara möjligt att skjuta upp 
sammanläggningen till en senare tidpunkt än 1974.901

Den 14 april 1969 hade tidningen en utförlig nyhetsartikel om frågan. I den 
ingick uttalanden av statsrådet Lundkvist. Denne hade sagt att det i undantags
fall kunde bli tal om förändringar av indelningen. Lundkvist trodde inte att pro
positionen skulle leda till några större partipolitiska konflikter i riksdagen, då 
många kommuner med borgerlig majoritet hade tillstyrkt att det skulle införas 
lagstiftning.902 Rapporteringen på nyhetsplats var i huvudsak av referat av inlägg 
i första kammaren.903

På Skånska Dagbladets ledarsida togs frågan upp i anslutning till att innehål
let i regeringens proposition blev känt. Tidningen såg regeringens förslag som ett 
uttryck för ett centraliseringstänkande, där resurserna koncentrerades till central
orten, medan glesbygden sattes på undantag. Merparten av de kommunala inve
steringarna skulle ske i centralorten och det skulle bli fråga om stora summor. 
Den samlade kommunalskatten skulle inom en snar framtid vara 30 kronor.904 
Ännu en artikel var införd på ledarsidan efter att riksdagsbeslutet var fattat. Det 
framhölls att oppositionens invändningar hade avfärdats av det socialdemokra
tiska partiets representanter. Tidningen menade att det fanns enighet om att re
formen måste slutföras, men att snabbi driva igenom sammanslagningar kunde 
skapa irritation. I samband med sammanläggningarna var det nödvändigt att 
bygga ut den sociala servicen och planera för att kunna ge glesbygdsbefolkning- 
en en god service. Omställningsperioden fick inte vara för kort. Del fanns en up
penbar risk för att den kommunala servicen i alltför stor utsträckning koncentre
rades till kommunernas centralorter. Socialdemokraternas stora brådska med att
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påskynda reformen var märklig med tanke på att den socialdemokratiska rege
ringen var passiv i frågorna om koncentration och avfolkning.905

Arbetet (s) rapporterade på nyhetsplats den 25 mars 1969 om regeringens pro
position. Det var flera veckor innan de övriga tidningarna fick kännedom om för
slaget. En proposition var på gång och tidningen redovisade detaljerade uppgifter 
om innehållet. Frågan bedömdes vara politiskt känslig, vilket var ett skäl till att 
innehållet i propositionen inte var helt färdigställt. Den socialdemokratiska riks
dagsgruppen sades ha varit positivt inställd till förslaget.9"6 Som ledande partior
gan hade Arbetet initierade uppgifter om hanteringen i regeringen och den soci
aldemokratiska riksdagsgruppen. På nyhetsplats rapporterade Arbetet även om 
att det inför den årliga kongressen med Skånes socialdemokratiska partidistrikt 
hade inlämnats fyra motioner om sammanläggningarna. 1 dessa motioner fram
fördes krav på att sammanläggningarna även i fortsättningen skulle vara frivil
liga.907 Partidistriktets kongress ställde sig bakom kravet på att inga ändringar av 
frivilligprincipen fick göras förrän efter 1971.908

Riksdagsbehandlingen av frågan behandlades sparsamt på nyhetsplats i Arbe
tet. Dagen efter beslutet skrev tidningen om att debatten hade varit lång. Refera
tet av debatten var inte så utförligt, men det innehöll utsagor både av borgerliga 
och socialdemokratiska ledamöter utan någon vinkling i partipolitisk riktning.909 
Efter beslutet innehöll Arbetet en kort ledarartikel. Förutsättningarna att bedriva 
en långsiktig kommunal planering ansågs inte var särskilt goda om det rådde 
osäkerhet om hur den framtida indelningen skulle vara utformad. Det fanns i 
grunden inga större motsättningar mellan Socialdemokraterna och borgerligheten 
om målet att åstadkomma ett system med större kommuner. Konflikten gällde 
takten i sammanläggningarna. En annan synpunkt var att vissa kommunalpoliti
ker hade en tendens att se kommunerna som institutioner som var inrättade för 
deras räkning. Vidare framfördes åsikten att en del kommuner aldrig skulle gå 
med på en sammanläggning på frivillig väg. De borgerliga partiernas motstånd 
mot den nya lagstiftningen ansågs bara ha varit halvhjärtat.910

Sammanfattning
Föreliggande kapitel har främst ägnats åt två teman, dels remissbehandlingen av 
förslaget om en särskild lagstiftning för att kunna slutföra indelningsreformen re
lativt snabbt, dels den parlamentariska behandlingen av samma fråga.

De argument som vid remissbehandlingen framfördes för och emot alt införa 
tvingande lagstiftning för att kunna slutföra reformen handlade till betydande del 
om avvägningen mellan effektivitet och demokrati. Denna balans är en av studi
ens teoretiska utgångspunkter. De remissinstanser som ville fä till stånd en lag-
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stiftning hänvisade i många fall till att större kommuner skulle ha bättre förut
sättningar att bedriva en mer effektiv verksamhet och tillhandahålla sina invå
nare en högre kommunal servicenivå. Ett område som var särskilt aktuellt var 
kommunernas medverkan i samhällsplaneringen. De större kommunerna hade 
möjlighet att klara av en stor mängd åtaganden, varför det inte behövde bli aktu
ellt att föra över kommunala uppgifter till andra huvudmän. Den kommunala 
demokratin och den kommunala självstyrelsen fördjupades, då det fanns ett reellt 
substantiellt innehåll i beslutfattandet. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna var 
både kriterierna effektivitet och deltagande uppfyllda, särskilt det första. Demo
kratisynen var av kvalitativ karaktär.

De remissinstanser som motsatte sig lagstiftningen hade demokratiska argu
ment av närmast kvantitativ karaktär, genom att det fanns ett tydligt motstånd 
mot den reducering av antalet kommunalt förtroendevalda som sammanlägg
ningarna skulle medföra. Antalet politiker ansågs ha stor betydelse för kommu
nalpolitikens folkliga förankring. Ett annat argument var att sammanläggningar
na skulle leda till en geografisk centralisering av servicen till centralorterna.

Om argumentationen kopplas till relationen mellan stat och kommun kan det 
göras flera iakttagelser. Enligt statsvetaren Jon Pierre kan den kommunala själv
styrelsen mätas genom begreppet politisk kapacitet. Det syftar på kommunernas 
förmåga att styra den lokala samhällsutvecklingen, inklusive företeelser vid si
dan av den regelrätta kommunala verksamheten.Ml 1 Här fanns en tydlig anknyt
ning till argumentet om att kommunerna måste göras större för att aktivt till
sammans med näringslivet bidra till ett positivt utfall av den pågående struktu
rella förändringen av det svenska samhället.

Förslagen att föra över uppgifter från kommunerna till landstingen, i syfte alt 
undvika långtgående sammanläggningar, har beröring med flera modeller lanse
rade av statsvetarna Jon Pierre och Lennart Lundqvist samt historikern Ingemar 
Norrlid. Genom att flytta bort uppgifter från kommunerna kan den kommunala 
självstyrelsen reduceras. Det blir en centraliseringsåtgärd i samhället när uppgif
ter flyttas från lokal nivå (kommunerna) till regional (landstingen) eller central 
nivå (staten).412 De som kunde tänka sig alt lyfta bort uppgifter från kommunerna 
var beredda att ta dessa konsekvenser för att bevara den kommunala demokratin.

En summering av remissbehandlingen ger vid handen att de statliga organen 
med mycket få undantag gav sitt stöd för att införa tvångsåtgärder. De allra flesta 
ville att del skulle ske genom det andra alternativet, där sammanläggningarna 
måste vara färdiga 1974. Bland kommunerna var uppfattningarna delade i två 
nästan lika stora delar, men stödet för alternativ två uppgick bara till 25 procent 
av kommunerna, även om de stod för 40 procent av kommunernas folkmängd. 
Det fanns en tydlig parti- och blockpolitisk skillnad i synen på om reformen 
borde slutföras med hjälp av lagstiftning, vilket kommuner med socialistisk ma
joritet i regel ville, eller med bibehållen frivillighet, vilket borgerligheten i all
mänhet ansåg lämpligt. Den blockpolitiska konflikten framträder mest lydligt i 911 912

911 Pierre 1994 s I9f.
912 Lundqvist 1972 s 72ff, Norrlid 1983 s 18 26 och Pierre 1994 s 19f.



analysen av partiernas ställningstaganden vid voteringar i fullmäktige. De bor
gerliga partierna röstade i flertalet fall på att frivilligheten skulle behållas.

Riksdagsbeslutet av frågan om lagstiftning för att relativt snabbt kunna slut
föra reformen fattades när det socialdemokratiska partiet förfogade över egen 
majoritet i riksdagens båda kamrar. Partiet hade möjlighet att driva igenom en 
lag på egen hand. Protokollen från partiets riksdagsgrupp visar att det bara var ett 
fåtal ledamöter som yttrade kritiska synpunkter mot propositionen. När det sedan 
blev dags att skriva motioner var det tre socialdemokratiska riksdagsmän från 
Malmöhus län som lämnade in en motion med krav på att inga tvångssamman- 
läggningar skulle få ske 1971, utan enbart 1974. De avslutande omröstningarna i 
respektive kammare visade att bara fyra av partiets ledamöter röstade nej till 
propositionen, medan fyra avstod. Det var tillräckligt för alt få igenom förslaget 
till lagstiftning i båda kamrarna. Frågan om lagstiftning för att slutföra reformen 
avgjordes de facto genom besluten i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, 
för att sedan formaliseras genom riksdagsbeslut. Denna riksdagsgrupp hade för 
övrigt en stark tradition av god partidisciplin och stor lojalitet mot regeringen. 
Att regeringen fick stöd för sin linje hos riksdagsgruppen i en fråga som kunde 
uppfattas som kontroversiell var därför inte alls förvånande.

De tre borgerliga partiernas motstånd mot lagstiftning för alt kunna slutföra 
reformen 1er sig logiskt med tanke på att både Centern och Moderaterna hade va
rit motståndare till 1962 års beslut om reformen. Folkpartiet hade stött 1962 års 
beslut, men starkt betonat frivilligprincipen för alla sammanläggningar. När So
cialdemokraterna övergav den uppgörelse som träffats med Folkpartiet 1962 var 
det ganska givet att Folkpartiet skulle motsätta sig tvångslagsstiftningen. Riks
dagsbeslutet 1969 fattades under öppen konflikt mellan Socialdemokraterna och 
de tre borgerliga partierna. Vänsterpartiet kommunisterna stödde den socialde
mokratiska linjen. Konflikten mellan Socialdemokraterna och borgerligheten kan 
ur en synvinkel inte anses ha varit så djupgående, då borgerligheten påstod sig 
vilja fullfölja reformens sammanläggningar, men på frivillig väg. Folkpartisten 
Nils Persson, som bröt partilinjen och stödde regeringen, menade att det aldrig 
skulle gå att slutföra reformen på frivillig väg. Med tanke på de uppmärksam
made tvångssammanläggningarna 1974 är det svårt att hävda att Nils Persson 
hade fel. Borgerlighetens ståndpunkt ter sig därför inte som helt realistisk, vilket 
också framhölls av flera socialdemokratiska riksdagsledamöter i debatten. Det 
finns alltså tecken på att motsättningarna mellan de politiska blocken var större 
än vad det som framgick av debatten. Denna fråga behandlas även i analys
kapitlet.

Om konflikten kopplas till begreppet politisk kultur måste man beakta att åren 
1969- 1970 var speciella ur ett riksdagsperspektiv. Socialdemokraterna förfogade 
för första gången sedan 1944 över egen majoritet i båda kamrarna. Partiets behov 
av kompromisser med andra partier var mindre än vanligt, vilket kan ha påverkat 
den politiska kulturen. Ett mer definitivt svar på denna frågeställning kräver en 
detaljerad studie av beslutsfattandet i riksdagen 1969-1970. Resultaten måste 
dessutom relateras till konfliklnivån i riksdagen under den nännast föregående 
perioden (1965-1968) och den närmast följande mandatperioden (1971-1973).

Riksdagsbehandlingens substantiella innehåll kan i övrigt relateras till studi
ens teoretiska utgångspunkter. Den socialdemokratiska argumentationen för att



lagstifta om reformens slutförande utgick från att de större kommunerna skulle 
ha betydligt bättre förutsättningar att utöva den kommunala självstyrelsen. De 
ansågs ha större förmåga att delta i samhällsplaneringen saml i närings- och lo
kaliseringspolitiken. Utifrån Jon Pierres parametrar om generell kompetens, ad
ministrativ och ekonomisk kapacitet samt politisk kapacitet kan det konstateras 
att Socialdemokraternas argument ter sig mest relevanta.913 Slutsatsen baseras på 
partiets skeptiska inställning till att flytta uppgifter från kommunerna till lands
tingen och/eller staten för att undvika alltför långtgående sammanläggningar.

En första borgerlig invändning mot propositionen var att länsdemokratiutred- 
ningens förslag borde bli föremål för politisk behandling innan det togs något 
eventuellt beslut om lagstiftning. Partierna hänvisade också till att kommunal
forskningen borde få redovisa sina resultat. Kritiken mot lagstiftningen handlade 
för det andra om att del var fråga om ett flagrant löftesbrott mot 1962 års prin
cipbeslut. Den skulle gälla även om sammanläggningarna förflöt i ett mer lång
samt tempo än vad som kunde förväntas. För det tredje hävdade borgerligheten 
att lagen skulle fa en negativ inverkan på den kommunala demokratin till följd av 
reduceringen av antalet kommunala uppdrag. Av de teoretiska utgångspunkterna 
framgår det att kontakterna mellan väljare och valda i regel är bättre i kommuner 
med låg folkmängd än i kommuner med högre folkmängd. En förklaring är att 
det i mindre kommuner finns en större andel personer som är politiker.914

Här fanns det en komplikation, eftersom partierna sade sig vilja fullfölja re
formen på frivillig väg, vilket skulle leda till samma reducering av antalet upp
drag. För det tjärde anförde borgerliga ledamöter att reformens slutförande skulle 
medföra en geografisk centralisering av service till centralorterna. Centrali- 
seringsaspekterna behandlas i mina teoretiska utgångspunkter.915 Att centrali
seringar skulle komma till stånd var klart, men även i delta fall skulle samma ut
veckling äga rum oberoende av om sammanläggningen skedde på frivillig väg 
eller genom tvång. Det var bara till följd av uteblivna sammanläggningar som 
centraliseringen kunde undvikas. Borgerligheten menade att en bibehållen frivil
lighet gjorde det möjligt för kommunerna att beakta sådana negativa effekter när 
de tog ställning till sammanläggningsfrågan. För det femte menade några borger
liga ledamöter att sammanläggningar som genomförts med tvång skulle riskera 
att leda till motsättningar i de nya kommunerna. Det fanns därmed risk för att det 
uppstod en konfliktinriktad politisk kultur.

915 Pierre 1994 s 19f.
914 Gidlund 1994 s 192, Eythôrsson 1998 s 19, Nielsen 2003 s 13f, Karlsson 2007b s 58ff och 

Wångmar 2008 s 172, 262, 271,280, 290, 295 och 298.
915 Norrlid 1983 s 5ff, Bladh 1987 s 12ff och Petersson och Södcrlind 1993 s 47.



8. UPPFÖLJANDE RIKSDAGS
BEHANDLING 1969-1973

Under perioden från hösten 1969 till våren 1973 tog riksdagen vid ett flertal till
fällen upp frågor som på olika sätt handlade om slutförandet av kommunblocks- 
reformen. Till detta tema har jag även räknat beslutet 1969 om att införa en en
hetlig kommunbeteckning från 1971. Det mest uppmärksammade riksdagsbeslu
tet togs emellertid i mars 1973, då en riksdagsmajoritet bestående av de tre bor
gerliga partierna och Vänsterpartiet kommunisterna uppmanande regeringen att 
vara generös med att bevilja kommuner uppskov med sammanläggningarna till 
en senare tidpunkt än 1974.

Beslutet att införa enhetlig 
kommunbeteckning 1969
I riksdagens principbeslut 1962 om att genomföra kommunblocksreformen hade 
del angetts att frågan om att införa en enhetlig kommunbeteckning, alltså att ta 
bort primärkommunernas uppdelning i städer, köpingskommuner och lands
kommuner, skulle bli föremål för särskild utredning. Enligt ett konseljbeslut den 
18 maj 1962 tick den 1959 tillsatta kommunalrättskommitlén i uppdrag att även 
utreda frågan om enhetlig kommunbeteckning. Utredningsarbetet gick inte över
drivet fort och pågick i formell mening under fem år. Betänkandet överlämnades 
till regeringen under I967.'m>

1 sammanfattningen av betänkandet konstaterade kommunalrättskommittén att 
ett slutförande av kommunblocksreformen skulle leda till att landet blev indelat i 
omkring 90 landskommuner och nära 200 städer och köpingskommuner. Vid de 
sammanläggningar som redan ägt rum hade man tillämpat en praxis som innebar 
att de nybildade kommunerna fick status som stad eller köping, om en av kom
munerna var stad eller köping. Städer och köpingar skulle därför i framliden i 
många fäll omfatta stora landsbygdsområden, medan landskommunerna kunde 
innefatta större tätorter. Det var inte heller i samklang med den allmänna upp
fattningen att tala om städer när även större landsbygdsområden ingick i den ad
ministrativa staden. Utifrån ett juridiskt perspektiv skulle den gamla uppdelning
en i olika slags primärkommuner nästan helt ha spelat ut sin roll. Under sådana 
omständigheter fanns det inga motiv till att ha tre olika typer av primärkommu
ner. Kommunalrättskommittén hade därför kommit till slutsatsen att alla primär
kommuner i framtiden borde benämnas enbart kommun. De olika benämningar
na på fullmäktige (stadsfullmäktige respektive kommunalfullmäktige) och kom
munens styrelse (drätselkammare respektive kommunalnämnd) föreslogs bli er- 916

916 SOU 1967:58 s 1 och 44ff.



satt av kommunens fullmäktige och kommunens styrelse. Systemet med munici- 
palsamhällen borde upphöra vid utgången av år 1970.917 918

Kommunalrättskommittén var inte enig i frågan. Två ledamöter anmälde re
servation mot förslaget att använda namnen kommunens fullmäktige och kom
munens styrelse, utan ville ha kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Re
servanterna var landshövding Ingvar Lindell (1904—1993), som varit justitiemi
nister i den socialdemokratiska regeringen, och förre ledamoten av första kam
maren, Axel Mannerskantz ( 1897-1975) (h).9IK

Frågan blev därefter föremål för remissbehandling. Det stora flertalet av re
missinstanserna godtog kommitténs förslag om att inte längre i lagstiftningen 
göra skillnad mellan olika slags kommuner. Avstyrkanden framfördes av ett an
tal städer, vilka ville behålla stadsbegreppet. Även Svenska stadsförbundet och 
tre länsstyrelser hade invändningar. Avskaffandet av municipalsamhällena av
styrktes av två av de tre municipalsamhällen som lämnat yttranden.919 920

Regeringen fullföljde förslagen från kommittén och lämnade den 21 mars 
1969 en proposition. Förslaget innebar att alla primärkommuner från och med 
1971 enbart skulle benämnas kommun, samtidigt som även municipalsamhällena 
avvecklades. Regeringen hade anammat förslagen i reservationen från Lindell 
och Mannerskantz och föreslog att fullmäktige borde benämnas kommunfull
mäktige, medan kommunens styrelse skulle ha namnet kommunstyrelsen.97(1

Den 24 oktober 1969 fattade regeringen beslut om att lämna en proposition till 
riksdagen som innehöll förslag till ytterligare förändringar av kommunallagen 
samt följdändringar i olika speciallagstiftningar. Ett skäl till förslaget var den 
partiella författningsreformen som skulle börja tillämpas vid 1970 års val och 
som innebar gemensam valdag för valen till riksdagen, landstingen och kommu
nerna. En viktig förändring var att kommunerna skulle få större frihet att på egen 
hand bestämma antalet ledamöter i fullmäktige. Det lägsta tillåtna antalet leda
möter skulle vara 31 och det måste dessutom vara fråga om ett udda antal leda
möter. Det nya regelverket föreslogs träda i kraft från 1970 års val till fullmäk
tige, men kommuner som skulle upphöra i enlighet med blockindelningen 1974 
tick möjlighet alt tillämpa de gamla reglerna. En annan nyhet var en förändring 
av mandatperioderna för kommunala styrelser och nämnder, varvid eftersläp
ningen på ett år i relation till valen togs bort. Slutligen föreslogs kommunerna få 
rätt att själva fatta beslut om att del skulle finnas suppleanter i fullmäktige.921

Utskottsbehandlingen ägde rum först under hösten 1969, med utlåtandet date
rat den 3 december 1969. Det innebar att propositionen om enhetlig kommunbe
teckning uppsköts från vår- till höstsessionen 1969.922 1 föreliggande avsnitt be
rörs de fyra motioner som lämnades i riksdagens båda kamrar med anledning av 
propositionen med förslag om enhetlig kommunbeteckning. Det var dock fråga 
om likalydande motioner i respektive kammare, varför det sakligt sett var fråga

917 SOU 1967:58 s 154ff.
918 SOU 1967:58 s 158.
919 Proposition 1969:63 s 33f och 49-56.
920 Proposition 1969:63 s 1 ff, 33^19 och 65.
921 Proposition 1969:129 s Iff och 60ff.
922 Konstitutionsutskottets utlåtande 1969, Nr 44, s 1ff.



om enbart två motioner.92’ Den första molionen var undertecknad av 22 ledamö
ter i första kammaren och 16 ledamöter i andra kammaren. Partifördelningen var 
23 (m), 13 (fp), 1 (c) samt 1 (s). Hela 34 av de 38 undertecknarna bodde i städer. 
Det var sålunda nästan bara moderater och folkpartister som var hemmahörande i 
städer som hade skrivit på motionerna. 1 motionerna framfördes kritik mot att ta 
bort stadsbegreppet som hade långa historiska anor och dessutom en internation
ell förankring. Motionärerna ville behålla stadsbegreppet för de städer som öns
kade. De skulle ha rätt att behålla namnen stadsfullmäktige, drätselkammare och 
sladskollegium.9“4 De andra båda likalydande motionerna i respektive kammare 
var undertecknade av 10 riksdagsledamöter från Centerpartiet. Av dessa kom 
fyra från städer och sex från landskommuner. Motionerna var till sitt innehåll 
och yrkande snarlika med den ovan beskriva motionen.923 924 925

Vid behandlingen i konstitutionsutskottet bildade ledamöter från Socialdemo
kraterna och Centerpartiet majoritet för att bifalla propositionen. Socialdemokra
terna i utskottet var inte eniga, då två av dem stödde reservationen från Modera
terna och Folkpartiet som yrkade bifall till motionen om att stadsbegreppet skulle 
behållas för städer som så önskade, även efter indelningsreformens slutförande. 
Det borde vara tillåtet att använda termerna stadsfullmäktige, drätselkammare 
och stadskollegium.926 Om konflikten i utskottet analyseras utifrån ledamöternas 
hemkommun (stad, köping eller landskommun) visar det sig alt sju av nio reser
vanter var hemmahörande i städer, medan de båda andra reservanterna bodde i 
landskommuner. Av de 11 ledamöter som bildade majoriteten var tre boende i 
städer, två i köpingar och sex i landskommuner. De två socialdemokrater som 
bröt partilinjen var båda bosatta i städer.927 928 Det förefaller rimligt att tänka sig att 
ledamöternas hemkommun hade betydelse för deras ställningstagande i frågan.

Frågan om införandet av enhetlig kommunbeteckning och ändringarna i 
kommunallagen blev föremål för debatt och beslut i första kammaren den 10 de
cember 1969. Det var 11 personer som deltog i debatten. Partifördelningen var 5 
(m), 2 (c), 1 (fp) och 3 (s). Nio av dessa var bosatta i städer. De som talade till 
förmån för reservationen hänvisade främst till många städers långa historiska 
traditioner, att det underlättade kontakter med städer i utlandet samt att sladsbe- 
greppel skulle finnas kvar i språkbruket. De ledamöter som stödde utskottsutlå
tande! anförde dels att lagstiftningen på nästan alla områden var densamma obe
roende av typ av primärkommun, dels alt kommunblocksreformen var pä väg alt 
skapa kommuner som både bestod av städer och större landsbygdsområden.92s 
Frågan om den enhetliga kommunbeteckningen avgjordes genom rösträkning. 
Vid den lämnades 76 röster för utskottsutlåtandet, medan 54 ledamöter röstade 
för reservationen. Fyra ledamöter avstod.929 Ledamöternas röster fördelade uti
från partitillhörigheten framgår av tabellen nedan.

923 Konstitutionsutskottets utlåtande 1969, Nr 44, s Iff.
924 Motion Första kammaren 1969, Nr 1027, och Riksdagens personregister 1969 s 3-116.

925 Motion Första kammaren 1969, Nr 1028, och Riksdagens personregister 1969 s 3-116.

926 Konstitutionsutskottets utlåtande 1969, Nr 44, s 12-17.
927 Konstitutionsutskottets utlåtande 1969, Nr 44, s 12f och Riksdagens personregister 1969.
928 Protokoll Första kammaren 1969-12-10, Nr 41, s 28-58.
929 Protokoll Första kammaren 1969-12-10, Nr 41, s 57.



Tabell 52 Partipolitisk konfliktdimension i Första kammaren 1969-12-10 vid 
beslut om införande av enhetlig kommunbeteckning

Parti Utskott Reservation Avstår Frånvarande Totalt

S 64 7 1 7 79
Vpk 0 1 0 0 1

c 9 6 2 3 20
Fp 3 18 1 4 26
M 0 22 0 3 25
Totalt 76 54 4 17 151

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kamm
are 1969-12-10, Nr41, s 57.

Utskottsutlåtandet stöddes av det stora flertalet av de socialdemokratiska leda
möterna, drygt hälften av Centerpartiets närvarande ledamöter och av tre folkpar
tister. Ingen av Moderaternas ledamöter stödde utskottsutlåtandet. Även ledamo
ten från Vänsterpartiet kommunisterna röstade på reservationen.

Utifrån hemkommunen fördelade sig rösterna enligt tabellen nedan.

Tabell 53 Konfliktdimension utifrån typ av hemkommun i Första kamma
ren 1969-12-10 vid beslut om införande av enhetlig kommunbeteckning

Hemkommun Utskott Reservation Avstår Frånvarande Totalt

Stad 41 35 3 10 89
Köping 5 3 0 3 11

Landskommun 30 16 1 4 51
Totalt 76 54 4 17 151

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kamm
are 1969-12-10, Nr 41, s 57. Riksdagens personregister 1969 s 3 1 16.

Ledamöter från städer var något överrepresenterade bland de som stödde reser
vationen. Andelen ledamöter som bodde i städer uppgick totalt sett till 59 pro
cent, medan 65 procent av de som lade sin röst på reservationen var bosatta i stä
der. Samtliga sju socialdemokrater som stödde reservationen var bosatta i städer, 
framförallt i de största städerna. Av de tre folkpartister som röstade på utskottets 
majoritelsförslag och därmed bröt partilinjen var två av tre boende i landskom
muner. Splittringen inom Centern kan inte hänföras till vilken typ av hemkom
mun ledamöterna hade.

Frågan debatterades och beslutades i andra kammaren den 10 december 1969. 
Det var 10 personer som deltog i debatten, 5 (s), 2 (c), 2 (m) och 1 (fp).910 Frågan 
om den enhetliga kommunbeteckningen gick till omröstning även i andra kam- 930

930 Protokoll Andra kammaren 1969-12-10, Nr 41, s 156-180.



maren. Utskottsutlåtandet segrade med 133 röster mot 62, vilka tillföll reservat
ionen. Fem ledamöter avstod från att rösta.931 Utifrån ledamöternas partifärg för
delades rösterna enligt tabellen nedan.

Tabell 54 Partipolitisk konfliktdimension i Andra kammaren 1969-12-10 vid 
beslut om införande av enhetlig kommunbeteckning

Parti Utskott Reservation Avstår Frånvarande Totalt

S 92 14 3 16 125

Vpk 1 1 0 1 3

C 32 3 1 3 39

Fp 8 17 1 8 34
M 0 27 0 5 32

Totalt 133 62 5 33 233

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbi laga till protokoll riksdagens Andra kamm
are 1969-12-10, Nr41, s 179.

Den socialdemokratiska partidisciplinen var här sämre än i första kammaren, då 
14 socialdemokrater stödde reservationen. 1 gengäld var den centerpartistiska 
uppslutningen bakom utskottsutlåtandet större. Samma sak gällde för Folkparti
ets ledamöter, där nästan en tredjedel av de närvarande röstade på utskotlsmajo- 
ritetens förslag. I Moderaterna rådde full enighet om stöd för reservationen. Om 
hela borgerligheten stött reservationen hade det blivit ett nederlag för Socialde
mokraterna, under förutsättning att inte den socialdemokratiska partidisciplinen 
varit starkare i en sådan situation, vilket inte är omöjligt.

Utifrån ledamöternas hemkommun fördelades rösterna enligt tabellen nedan.

Tabell 55 Konfliktdimension utifrån typ av hemkommun i Andra kamma
ren 1969-12-10 vid beslut om införande av enhetlig kommunbeteckning

Hemkommun Utskott Reservation Avstår Frånvarande Totalt

Stad 75 45 4 22 146

Köping 10 4 1 3 18
Landskommun 48 13 0 8 69

Totalt 133 62 5 33 233

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagens första kamm
are 1969-12-10, Nr41, s 179. Riksdagens personregister 1969 s 3-1 16.

Även här fanns det en överrepresentation för ledamöter bosatta i städer bland 
dem som röstade på reservationen. Totalt var det 63 procent av ledamöterna som 
bodde i städer, men bland de ledamöter som lade sin röst på reservationen var 73

931 Protokoll Andra kammaren 1969-12-10, Nr 41, s 179.



procent boende i städer. Av de 14 ledamöter från det socialdemokratiska partiet 
som stödde reservationen var alla stadsbor. Även de tre centerpartister som stöd
de reservationen var boende i en stad. Denna tendens gällde inte i Folkpartiet, då 
bara fyra av de åtta ledamöter som stödde utskottsutlåtandet hade sin bostadsort i 
en köping eller i en landskommun.

Sverige hade nu fatt en enhetlig kommunbeckning, som skulle träda i kraft 
1971. Då var det med internationella mått synnerligen ovanligt med en sådan åt
gärd. Det förekom kritik i borgerliga tidningar om att Sverige hade gjort sig till 
åtlöje utomlands till följd av beslutet.912

Interpellationer, frågor och motioner i 
riksdagen 1970-1972
Vid andra kammarens plenum den 17 februari 1970 ställde ledamoten Ingrid 
Sundberg (f. 1925), tillhörande Moderaterna, en enkel fråga till kommunikat
ionsministern. Frågan gällde vilka principer som skulle gälla för medgivande av 
uppskov med sammanläggningarna.933 Frågan besvarades av civilminister Svante 
Lundkvist den 26 februari 1970. Lian påpekade att det sedan den 1 juli 1969 var 
Civildepartementet som ansvarade för kommunfrågorna, varför det var han som 
skulle svara. Inledningsvis hänvisade han till 1969 års riksdagsbeslut om slutfö
randet av reformen. Lundkvist betonade att om alla kommuner inom ett block 
var överens om tidpunkten för sammanläggningen, antingen 1971 eller 1974, var 
huvudprincipen att önskemålen skulle uppfyllas av de statliga organen. Om 
kommunerna var oeniga om tidpunkten för sammanläggningen fanns del tre möj
liga alternativ till beslut för regeringen. Det första var att sammanläggningen 
ägde rum 1971 och mot en eller flera kommuners vilja. Det andra alternativet var 
att samgåendet skedde 1974. Alternativ tre innebar en partiell sammanläggning 
inom blocket av de kommuner som önskade sammanläggning redan 1971, me
dan de övriga kommunerna fick behålla sin självständighet fram till år 1974.934

Därefter fick Ingrid Sundberg åter ordet. Han tog upp tre konkreta fall från sitt 
hemlän, Malmöhus län, i syfte att få klarhet i vilka faktorer som påverkade rege
ringens ställningstaganden. Hon menade att det tillämpade en princip om att 
tvångssammanläggningar främst genomfördes i de block som hade en stor och 
dominerande centralortskommun. Därefter anförde Sundberg att sådana tvångs
sammanläggningar innebar ett avsteg fån den frivilligprincip som fastlagts i 1962 
års beslut.935 Sundbergs yttrande tydde närmast på att hon inte förstått innebör
den i 1969 års riksdagsbeslut om att reformen skulle avslutas senast 1974.

Moderaten Per-Eric Ringaby (1916-1999) från Örebro län fick delta i debat
ten, efter ett särskilt beslut i kammaren. Ringaby hade nämligen tänkt ställa näst
an exakt samma fråga till statsrådet. Hans ärende gällde Glanshammars kommun

9,2 SFS 1969:765 och Wångmar 2011 s 52.
923 Protokoll Andra kammaren 1970-02-17, Nr 7, s 6.
934 Protokoll Andra kammaren 1970-02-26, Nr 8, s 71f.
935 Protokoll Andra kammaren 1970-02-26, Nr 8, s 72f.



i Örebro län, som var en randkommun uppdelad på två block. Ringaby uppma
nade Lundkvist alt låta hela Glanshammars kommun ingå i Örebro kommun
block."36

När Svante Lundkvist fick ordet framhöll han att han som statsråd var för
hindrad att diskutera enskilda indelningsärenden. Han menade att ärendena fick 
avgöras från fall till fall. Ett exempel på en möjlig (vångssammanläggning 1971 
var om två av tre kommuner i ett block var anhängare av sammanläggning, me
dan den tredje kommunen med knapp majoritet sade nej till samgående.936 937

Därefter fick Sundberg ordet på nytt. Hon trodde att kommuner i stort sett un
dantagslöst skulle få uppskov med sammanläggningen till 1974, om de önskade. 
Hon var intresserad av vilken betydelse som regeringen tillmätte de större cen- 
tralortskommunemas åsikter i sammanläggningsffågoma.938 Här visade Sund
berg att hon var medveten om att sammanläggningarna skulle vara avslutade 
1974. Samtidigt innebar 1969 års riksdagsbeslut att det var fullt möjligt för rege
ringen att driva igenom tvångssammanläggningar som trädde i kraft redan 1971. 
Sedan var det på nytt Lundkvists tur att yttra sig. Han framhöll att det inte var 
möjligt att säga mer om de enskilda indelningsärendena, utan regeringen fick ta 
ställning i varje ärende.939 Det sista inlägget gjordes av Ringaby, som var oroad 
över att Kammarkollegiet hade planer på att föreslå att hans hemkommun skulle 
tvångssammanläggas redan 1971.94°

Därefter dröjde det till 1972 och den nya enkammarriksdagen innan det var 
dags alt behandla frågor om indelningsreformen på nytt. Den 10 februari 1972 
inlämnade centerns riksdagsledamot Eric Carlsson (1914-2006) från Koppar
bergs län en interpellation till civilminister Svante Lundkvist om förutsättningar
na för att förändra blockindelningen. Carlsson var intresserad av om ändringar i 
de allmänna kommunikationerna mellan en randkommuns huvudort och central
orten kunde läggas till grund för en revidering av blockindelningen. Han avsåg 
ett specifikt fall, Öre kommun i hans eget hemlän. Eric Carlsson ställde tre frågor 
till civilministern. Den första gällde vilka kriterier som skulle vara uppfyllda för 
att en förändring av blockindelningen kunde komma till stånd. Den andra var om 
större förändringar av de allmänna kommunikationerna kunde vara skäl för att 
ändra indelningen. Den tredje frågan handlade om vilken vikt som lades vid 
kommuninvånarnas och fullmäktiges ståndpunkt i frågan.941

Civilministern besvarade interpellationen den 9 mars 1972. Lundkvist hänvi
sade till att 1969 års beslut angav att förändringar av blockindelningen kunde bli 
aktuella om de lokala förhållandena hade förändrats. Det kunde dock inte bli ak
tuellt med någon allmän översyn av indelningen. Två skäl till förändringar av in
delningen kunde vara att det skedde betydligt större befolkningsförändringar än 
väntat och att de näringsgeografiska förhållandena hade förändrats i större om
fattning. Det var önskvärt med en god förankring både hos befolkningen och hos

936 Protokoll Andra kammaren 1970-02-26, Nr 8, s 73.
937 Protokoll Andra kammaren 1970-02-26, Nr 8, s 73f.
938 Protokoll Andra kammaren 1970-02-26, Nr 8, s 74.
939 Protokoll Andra kammaren 1970-02-26, Nr 8, s 74f.
940 Protokoll Andra kammaren 1970-02-26, Nr 8, s 75.

941 Protokoll Riksdagen 1972-02-10, Nr 20, § 29, s 63f.



politikerna. Det kunde dock förekomma fall där sådan förankring inte fanns och 
det var inte heller möjligt för staten att uppfylla de lokala önskemålen i varje en
skilt fall. Det var nämligen även nödvändigt att ta hänsyn till synpunkter från 
andra kommuner och från länsmyndigheterna.942

Eric Carlsson fick sedan åter ordet. Han konstaterade att ministern inte hade 
gett några konkreta svar på de frågor som framställts i interpellationen. Carlsson 
menade att reformens fullföljande nu var en realitet, men att Centerpartiets far
hågor om försämringar av den kommunala demokratin hade visat sig ha rele
vans. Riksdagsbeslutet 1969 hade angett att det skulle finnas möjlighet att göra 
förändringar av indelningen och det hade uppfattats som att regeringen skulle 
inta en relativt generös inställning till förändringar. Regeringen hade i handling 
inte uppvisat någon positiv inställning till att ändra indelningen.943 Därefter gick 
ytterligare två borgerliga ledamöter från länet in i debatten, dels centerpartisten 
Birgitta Hambraeus (f. 1930), dels moderaten Bo Turesson (1914-1997).944 945

Svante Lundkvist gjorde sedan ett nytt inlägg och tog bl.a. upp regeringens 
ambitioner att föra en aktiv regionalpolitik. En sådan politik underlättades om re
formen kunde slutfördes snabbt. Han påpekade att en förändring av de allmänna 
kommunikationerna och de näringspolitiska förhållandena kunde vara skäl för 
omprövning av blockindelningen. Vidare framhöll han på nytt att del var viktigt 
att även beakta grannkommunernas synpunkter. Länsstyrelsernas ställningsta
ganden gick inte heller att negligera, särskilt med tanke på att länsstyrelserna 
numera hade lekmannastyrelser som fattade beslut i viktigare frågor.943

Därefter gick ytterligare en centerpartist in i debatten, Bertil Jonasson (1918 
2011) från Värmlands län. Han påpekade att civilministern under debatten sagt 
att kommunindelningsfrågor skulle ha en god folklig förankring, men att det inte 
bara gick att ta hänsyn till en kommuns åsikter i frågan. Han undrade om utta
landet kunde tolkas som att det var viktigt att beakta den samlade folkmajorite
tens önskemål i ett block som ännu inte lagts samman.946 Debatten fortsatte där
efter med flera inlägg av Carlsson och Lundkvist. Enligt Lundkvist gick det inte 
bara att ta hänsyn till vad befolkningen i blocket tyckte i frågan, utan även be
folkningsutvecklingen borde beaktas. Till Carlsson sade han att vissa kommuner 
hade framfört önskemål om ändrad blockindelning, som kunde ha resulterat i att 
vissa block hade fått upplösas. Regeringen ville däremot behålla dessa block.947

Under motionstiden 1972 lämnade ledamoten (m), Alf Wennerfors (1928- 
2004), en motion som innehöll ett förslag om att den sista tidpunkten för refor
mens sammanläggningar skulle framflyttas från 1974 till 1977. I motionen fram
höll han att 1969 års beslut om en tidsplan för slutförandet av reformen var 
olyckligt. Lagstiftningen hade fatt ett negativt mottagande i många mindre kom
muner. De sammanläggningar som återstod att genomföra var i många fall de 
mest komplicerade. De demokratiska faktorerna spelade en viktig roll. Utifrån

942 Protokoll Riksdagen 1972-03-09, Nr 3 7, § 22, s 96f.
943 Protokoll Riksdagen 1972-03-09, Nr 3 7, § 22, s 98ff.
944 Protokoll Riksdagen 1972-03-09, Nr 3 7, § 22, s 100.
945 Protokoll Riksdagen 1972-03-09, Nr 3 7, § 22, s 1 OOff.
946 Protokoll Riksdagen 1972-03-09, Nr 37, § 22, s 102.
947 Protokoll Riksdagen 1972-03-09, Nr 37, § 22, s 102ff.



dessa försvårande omständigheter fanns det goda skäl att inte forcera slutföran
det av reformen och att därför skjuta upp slutförandet till utgången av 1976.94s

Motionen behandlades av konstitutionsutskottet. Utifrån den rådande blockin
delningen var totalt 191 block färdigbildade. Det återstod sammanläggningar i 81 
block. Av utskottets skrivning framgick det att förberedelsearbetet för att slutföra 
reformen 1974 var långt framskridet. Dessutom fanns det möjligheter för rege
ringen att i särskilda fall skjuta upp sammanläggningen till en senare tidpunkt än 
1974, eller besluta att sammanläggningen inte alls skulle ske. Ett enigt utskott fö
reslog att motionen skulle avslås. De borgerliga ledamöterna lämnade ett särskilt 
yttrande. Där fastslog de att 1969 års beslut om att införa en tvångslagstiftning 
för att kunna slutföra reformen till 1974 var felaktigt. Särskilt framhölls de nega
tiva demokratiska effekterna. Utvecklingen i många kommuner efter 1969 hade 
visat att det fanns fog för motståndet mot lagstiftningen. Lagstiftningen var dock 
ett faktum och det därför inte var rimligt att förändra spelreglerna i ett så sent 
skede, då förberedelserna för sammanläggningarna 1974 var i gång. Samtidigt 
erinrades om att 1969 års beslut gav möjligheter för regeringen att göra undantag 
från huvudregeln om att alla sammanläggningar skulle vara slutförda 1974. En
ligt borgerligheten borde dessa möjligheter till dispenser användas generöst.948 949

Frågan behandlades i riksdagen den 2 mars 1972. 1 debatten deltog utöver 
Wennerfors socialdemokraten Hilding Johansson (1915-1994), centerpartisten 
Gunnar Larsson (1908-1996) och folkpartisten Sören Norrby (f. 1937). Wenner
fors sade sig ha haft två utgångspunkter för sin motion. För det första att fa till 
stånd ett uppskjutande av sista tidpunkten för sammanläggningarna till 1977. För 
det andra påminna om de möjligheter till undantag, från att alla sammanlägg
ningar skulle vara slutförda till 1974, som fanns enligt den lagstiftning som an
togs 1969. Han var därför nöjd med att utskottet i sin skrivning hänvisade till de 
undantag som fanns i 1969 års lagstiftning och att de borgerliga utskottsrepresen- 
tanterna framfört en uppmaning till regeringen om att vara generös med dispen
ser.950 Johansson (s) ansåg att de borgerliga ledamöternas särskilda yttrande i ut
skottet var att betrakta som en del i ärendets historia. Han poängterade de möj
ligheter till undantag från sammanläggning 1974 som fanns i 1969 års beslut.951

Gunnar Larsson (c) konstaterade att utskottet var enigt, men att det fanns ne
gativa erfarenheter av de sammanläggningar som redan genomförts. Det var inte 
alls omöjligt alt det skulle bli större negativa effekter i de block som återstod att 
lägga samman. Det var känt alt det fanns kommuner som starkt motsatte sig 
sammanläggning. Hilding Johansson tillstod att det i några fall uppstått negativa 
konsekvenser av de genomförda sammanläggningarna, men att det som helhet 
gått förvånansvärt bra med sammanläggningarna. Wennerfors menade att kom
munerna nu hade inrättat sig efter det beslut som fattats 1969, oberoende av om 
de önskade sammanläggning eller inte.952 Sören Norrby (fp) menade alt medbor
garna inte uppfattade sammanläggningarna som något positivt. Enligt Norrby

948 Motion Riksdagen 1972, Nr 804.
949 Konstitutionsutskottets betänkande 1972, Nr 6, s Iff.
950 Protokoll Riksdagen 1972-03-02, Nr 33, § 13, s 27f.
951 Protokoll Riksdagen 1972-03-02, Nr 33, § 13, s 28.
952 Protokoll Riksdagen 1972-03-02, Nr 33, $ 13, s 29f.



borde reformen ha kombinerats med åtgärder för att upprätthålla och utveckla 
demokratin. Den starka övertygelsen om betydelsen av stordriftsfördelar var på 
väg att bli omprövad till följd av praktiska erfarenheter.953 954 955 Riksdagen beslöt utan 
omröstning att bifalla det betänkande som lämnats av konstitutionsutskottet.954

Den 11 april 1972 ställde Gunnel Jonäng (1921 2008) (c) från Gävleborgs län 
och bosatt i Bollnäs, en interpellation till civilministern. Interpellation handlade 
om mindre kommuners möjligheter att få bestå som egna kommuner efter 1974. 
Hon avsåg särskilt Alfta kommun i Bollnäs kommunblock. Hon framhöll att frå
gan om kontakterna mellan väljare och valda fatt större uppmärksamhet under de 
senaste åren och att sammanläggningarna kunde fa negativa effekter för dessa 
kontakter. Jonäng förklarade att det i många fall fanns skäl att genomföra sam
manläggningar, men det var inte givet att det bara fanns fördelar med dessa 
sammanläggningar. I några svenska kommuner existerade del en stark lokal 
opinion mot den befintliga blockindelningen, som skulle övergå i färdigbildade 
kommuner 1974. Dessa opinioner borde tillmätas betydelse och det fanns därför 
skäl att ifrågasätta om sammanläggningarna borde genomföras. Enligt Jonäng 
fanns det goda förutsättningar för Alfta att kunna kvarstå som egen kommun. 
Därefter hänvisade hon till de möjligheter till undantag från lagstiftningen om re
formens fullföljande som angavs i 1969 års beslut.955

Interpellationen avslutades med en fråga till ministern: ”Är regeringen beredd 
medge att kommun — för att erfarenhet skall vinnas även av mindre kommuners 
utvecklingsmöjligheter — ges tillfälle att fortsätta som självständig enhet?”.956

När civilminister Lundkvist besvarade interpellationen den 23 maj 1972 resul
terade svaret i en ganska omfattande debatt, som upptog hela 27 sidor i riksdags
protokollet. Utöver Lundkvist och Jonäng deltog fyra ledamöter: Moderaterna 
Blenda Ljungberg (1907-1994) och Staffan Burenstam Linder (1931-2000), 
folkpartisten Mac Hamrin (1910-1979) samt centerpartisten Rune Gustavsson 
(1920-2002).957 958

Lundkvist framhöll att ett av de mest betydelsefulla motiven bakom reformen 
var att kommunerna skulle vara tillräckligt stora för att viktiga offentliga åtagan
den kunde hanteras inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Han var 
övertygad om att de nya större kommunerna medförde mer likvärdiga förutsätt
ningar att lösa de uppgifter som låg på den kommunala nivån. Det var önskvärt 
att besluten om förändrad indelning hade god förankring hos befolkningen och 
kommunernas politiker. Det var dock inte möjligt att i alla lägen åstadkomma en 
sådan förankring, utan regeringen var också tvungen att ta hänsyn till synpunkter 
från andra berörda kommuner och från länsmyndigheterna, särskilt länsstyrelser
na, som numera hade lekmannastyrelser.955

När Gunnel Jonäng fick ordet konstaterade hon att Lundkvist inte förstått eller 
velat förstå hennes fråga. Hon fann Lundkvist stå för en ideologisk grundsyn
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som hon inte kunde dela. Jonäng trodde sig däremot vara överens med Lundkvist 
om behovet av samhällsplanering i kommunal regi. Till skillnad från Lundkvist 
ansåg hon att frågor om den framtida kommunindelningen borde avgöras på 
kommunal nivå och inte av staten. Jonäng berörde de möjligheter till undantag 
från huvudregeln som fanns i 1969 års beslut. Därmed fanns det möjlighet att 
beakta de starka kommunala opinioner mot att behöva ge upp sin självständighet 
som fanns i bl.a. Alfla i Gävleborgs län, Essunga i Skaraborgs län och Tännäs i 
Jämtlands län.959

Jonäng menade att Alfta kommun under 10 års tid kämpat att få förbli egen 
kommun. Vid en kommunal folkomröstning hade 94 procent av de deltagande 
motsatt sig en sammanläggning med Bollnäs kommun. Hon menade att det var 
fråga om en kamp för demokrati, frihet och självständighet. Alfta kommun hade 
exempelvis en egen högstadieskola, sport- och simhall och hade även beslutat att 
bygga en barnstuga. Den kommunala servicen var inte alls undermålig. I många 
fall var sammanläggningar nödvändiga, men det gällde inte för Alfta. Samman
läggningarna riskerade att skapa ett främlingskap, inte minst till följd av längre 
avstånd mellan medborgare och kommunalpolitiker. Även de längre geografiska 
avstånden spelade in. Jonäng menade att Socialdemokraterna stod för en kon
centrationsideologi som medförde att den kommunala demokratin sattes på un
dantag. Medborgarnas möjligheter till inflytande över de kommunala frågorna 
blev sämre i de nya kommunerna. En annan effekt var att den kommunala admi
nistrationen expanderade i snabb takt. Det stämde inte alls med den effektivise
ring av kommunernas verksamhet som reformens förespråkare fört fram som ett 
viktigt moliv till reformen. Om regeringen hade god vilja var del möjligt att låta 
Alfta och andra kommuner med likartade förhållanden få kvarstå som egen 
kommun.960

Därefter fick Lundkvist på nytt ordet och påtalade att debattordningen i riks
dagen inte tillät honom att gå in på enskilda indelningsärenden. Han påpekade att 
Jonäng uppenbarligen inte stod bakom den ståndpunkt i indelningsfrågan som 
Centern förde fram vid riksdagsbeslutet 1969 om att reformen skulle slutföras. 
Partiet hade då ställt sig bakom att reformen skulle fullföljas, men på frivillig 
väg. Lundkvist menade alt det främsta motivet till att slutföra reformen var att 
bedriva en mer aktiv regionalpolitik. Besluten om indelningsfrågorna hade alltid 
fattats av staten. Regeringen var inte beredd att gå med på en försöksverksamhet 
med att behålla mindre kommuner på det sätt som Jonäng undrade om.961

Nästa inlägg i debatten gjordes av Blenda Ljungberg (m). Hon sade sig dela 
Jonängs syn på att kommuner borde ha möjlighet att behålla sin självständighet 
även efter år 1974, om det fanns starka lokala önskemål. Regeringen borde här 
visa smidighet. De hittills genomförda sammanläggningarna gav inte vid handen 
att fördelarna varit större än nackdelarna.962 Sedan gjorde hon ett uttalande som 
är av stort intresse för en av mina frågor i studien, den om vilken betydelse som
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reformen hade för den kommunala utgiftsexpansionen under 1960- och 1970- 
talen:

Jag skulle t.o.m. våga påstå att en hel del av de svårigheter som kommu
nernas ekonomi har uppvisat under senare år i hög grad är beroende av 
kommunindelningsreformen och de krav som den kommit att ställa, både 
utifrån och inifrån kommunerna.963

När Jonäng ånyo gick in i debatten betonade hon att hon framfört sin personliga 
uppfattning, men att denna knappast stod i strid med Centerpartiets ideologi. Par
tiet hade också tagit klart avstånd från riksdagsbeslutet 1969. Hon var anhängare 
av frivilliga sammanläggningar som skedde på kommunernas initiativ. Jonäng 
delade inte statsrådets uppfattning om att reformens slutförande var en förutsätt
ning för genomförandet av en aktiv regionalpolitik.964

Folkpartisten Mac Ilamrin gjorde ett relativt kort inlägg i debatten. Han trod
de alt det fanns en risk för samarbetssvårigheler i de kommuner som lades sam
man med tvång. Han delade därför Jonängs kritiska inställning mot regeringens 
stelbenta syn på reformens slutförande. Hamrin undrade om sammanläggningar
na inte hade gått lättare utan 1969 års beslut om reformens slutförande.965

Staffan Burensatm-Linder (m) tyckte att beslutet 1969 om att med hjälp av 
tvångssammanläggningar slutföra reformen var tragiskt utifrån ett demokratiper
spektiv. Han var även kritisk mot att statsrådet försökte påskina att Jonäng hade 
en annan uppfattning i frågan än vad Centern hade som grund för motståndet mot 
1969 års beslut. Borgerlighetens motstånd hade huvudsakligen demokratiska ut
gångspunkter. Den socialdemokratiska ståndpunkten var maktfullkomlig. Den 
byggde på föreställningen att regeringen hade bättre insikt än enskilda kommu
ner om hur indelningen borde vara utformad. Kommunerna borde rimligen ha 
bättre insikter än regeringen i sådana fall. Lundkvists betoning av regional- och 
lokaliseringspolitiken var inte heller helt övertygande. Burenstam-Linder me
nade att de lokaliseringspolitiska åtgärder som skulle genomföras, nästan undan
tagslöst placerafes i kommunernas centralorter, och därför inte hade särskilt stor 
betydelse för de randkommuner som blev tvingade att ge upp sin kommunala 
självständighet. Lundkvists uttalande om att de många sammanläggningarna 
1971 var ett uttryck för att kommunerna hade kommit till insikt om de stora för
delarna med sammanläggningarna var ingen korrekt slutsats. Istället handlade 
det i många fall om all det ansågs otillfredsställande för de kommunanställda att 
behöva leva i ovisshet om hur de nya kommunerna skulle vara organiserade i tre 
år till, när sammanläggningarna var tvungna att genomföras. Han framhöll 1969 
års beslut var olyckligt ur demokratisk och ekonomisk synvinkel och att rege
ringen borde vara beredd att låta kommuner slippa sammanläggning.966
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Lundkvist gjorde därefter ett nytt långt inlägg i debatten och anklagade Cen
terpartiet för att föra ett dubbelspel genom att samtidigt vara anhängare av en ak
tiv regionalpolitik och inte ställa sig bakom förslaget att reformen skulle vara 
slutförd 1974. Den socialdemokratiska regeringen hade inte några som heisi pla
ner på att genomföra ytterligare en indelningsreform. En nyhet var att han hänvi
sade till genomförandet av sammanläggningsreformer i andra europeiska länder. 
Han tillbakavisade påståendet att reformen i Sverige var ett uttryck för maktfull
komlighet. Det var fråga om att anpassa samhällets organisation till samhällsför
ändringar och slå vakt om den kommunala självstyrelsen.967

Ljungberg, Jonäng, Burenstam-Linder och Lundkvist gjorde sedan ytterligare 
inlägg, men det var i huvudsak fråga om upprepningar av tidigare framförda 
ståndpunkter. Jonäng hävdade att den kommunala servicen i Alfta inte skulle bli 
bättre till följd av en sammanläggning, men den skulle däremot bli mer kostsam, 
inte minst till följd av utbyggnaden av den kommunala administrationen. Buren
stam Linder var av uppfattningen att sammanläggningarna i många fall hade bli
vit dyrbara för de nya kommunerna. Utgiftsexpansionen riskerade att göra kom
munernas utvecklingskraft sämre. Han trodde att det gått att begränsa samman
läggningarnas omfattning genom ett mer utbyggt interkommunalt samarbete. 
Lundkvist hävdade att kommunalforskningsprojektet inte hade kunnat belägga 
att den kommunala demokratin var bättre i mindre kommuner än i större.968

Frågan om Alfta kommuns framlid återkom i en motion, inlämnad i november 
1972, av den moderate ledamoten Hans Nordgren (1908-1994) från Söderhamn i 
Gävleborgs län. Motionen utmynnade i ett yrkande om att riksdagen skulle göra 
ett tillkännagivande till regeringen om Alfta kommuns blocktillhörighet.969 Mot
ionen blev föremål för beredning av civilutskoltet, som var enigt i sitt förslag om 
att motionen borde avslås.970

När utskottets betänkande debatterades och beslutades i riksdagen den 15 de
cember 1972 tog Nordgren till orda. Han menade att tvångssammanläggningar 
av kommuner var ett allvarligt politiskt ingrepp och att riksdagsbeslutet hade 
skett under konflikt. Många kommuner hade uttryckt sitt missnöje med blockin
delningen. Regeringens hantering av Alfta kommuns krav på förändrad blockin
delning var ett exempel på att kommunernas inflytande över blockindelningen 
var för begränsat. Nordgren ansåg att entydiga lokala opinioner borde tillmätas 
större betydelse än vad som nu var fallet. Då utskottet hade föreslagit att motion
en borde avslås framförde han inget yrkande, men vädjade till statsministern och 
det ansvariga statsrådet att pröva frågan om Alftas blocktillhörighet på nytt.971 972 
Riksdagen beslöt ulan votering att bifalla utskottets betänkande.97”

Den 10 november 1972 ställde Tore Nilsson (1919-1998), invald för Modera
terna i Västerbottens län, en fråga till civilministern om villkoren för uppskov 
med sammanläggning. Frågan var formulerad på följande sätt: ”Anser statsrådet
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att hänsyn bör tagas till de grundläggande bestämmelserna vid kommunreform
beslut, när en kommun i dag begär uppskov med sammanläggning?”.973

Lundkvist besvarade frågan den 23 november 1972. Lagen som antogs 1969 
saknade bestämmelser om möjligheten till uppskov med sammanläggningen, 
men regeringen hade möjlighet att bevilja uppskov. Den proposition som låg till 
grund för beslutet angav att det skulle krävas speciella omständigheter för upp
skov. Lundkvists svar avslutades på följande sätt: ”Regeringen kommer sålunda 
vid sin prövning av kommunsammanläggningsärendena, med utgångspunkt i de 
grundläggande principerna för kommunindelningsreformen, att ta ställning till 
frågan, om sammanläggning skall ske 1974 eller vid någon senare tidpunkt”.974

Nilsson var nöjd med svaret. Han påtalade att det förekom visst kommunalt 
missnöje i indelningsfrågorna, även om det stora flertalet sammanläggningar var 
frivilliga. Hans fråga hade sin utgångspunkt från det block, Vännäs, där han var 
bosatt. Två av tre kommuner i blocket hade sammanslagits 1971. Den tredje 
kommunen (Bjurholm) hade tidigare tagit ställning för ett samgående 1974, men 
hade nu begärt uppskov med sammanläggningen till en senare tidpunkt än 1974. 
Enligt Nilsson fanns det speciella omständigheter, då kommunen ansåg att den 
borde tillhöra det inre stödområdet. Stödområdet följde kommungränserna, var
för det inte gick att låta en kommundel tillhöra stödområdet.975

Den 9 november 1972 ställde Per Stjemström (f. 1936) (c) från Hammerdals 
kommun (randkommun) i Jämtlands län en interpellation till civilministern om 
sammanslagning av glesbygdskommuner. Han hävdade att de mer glesbefolkade 
delarna av landet inte kunde genomföra sammanläggningar utan försämrad ser
vice för medborgarna. Regeringens motiv hade varit ökad jämlikhet, men många 
kommunalpolitiker och invånare i glesbygden betvivlade att reformen skulle leda 
till ökad jämlikhet. Den skulle istället leda till längre och tidsmässigt utdragna 
resor och dessutom pågick det samtidigt en försämring av de allmänna kommu
nikationerna i glesbygden. 1 blivande Härjedalens kommun, som omfattade 125 
kvadratmil, var de längsta avstånden till centralorten 15 till 20 mil. Det fanns 
liknande exempel i Norrlands inland. Befolkningen i sådana områden var rädd 
för att den kommunala servicen skulle bli klart sämre. Enligt Stjernström var 
rädslan befogad. Det var möjligt att ha filialer för kommunal administration ut
anför centralorterna, men om filialer behövdes var det tveksamt om samman
läggningarna var lämpliga. Erfarenheterna från sammanläggningarna 1971 vi
sade dock att filialer i många fall avvecklades snabbt efter samgåendet. Det var 
inte heller möjligt att förbättra sysselsättningsläget i hela de nybildade kommu
nerna. Människorna i glesbygden skulle fa sin situation försämrad både genom 
att den kommunala servicen tunnades ut och till följd av minskad representation i 
de kommunala beslutsorganen. Stjemström fann det lämpligt att utvärdera utfal
let av sammanläggningar i glesbygden 1971 och i avvaktan på utvärderingen inte 
göra några tvångssammanläggningar i utpräglade glesbygdsområden 1974.976
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Interpellationen avslutades med att Stjernström ställde två frågor till mi
nistern. Den första handlade om statsrådet delade uppfattningen att utpräglade 
glesbygdsområden hade särskilda problem gällande avstånd och service vid de 
kommande kommunsammanläggningarna. Den andra frågan gällde om dessa 
mycket speciella omständigheter kunde vara ett skäl till att bevilja uppskov med 
sammanläggningarna till en senare tidpunkt än 1974.977 978

Civilministern svarade på interpellationen den 14 december 1972. Han sade 
sig dela Stjernslröms uppfattning om att del fanns speciella svårigheter i utpräg
lad glesbygd. Regeringen hade därför under senare år vidtagit olika åtgärder för 
att stödja giesbygdsbefolkningen i syfte att upprätthålla den befintliga servicen. 
Det fanns inga skäl till att avstå från att slutföra indelningsreformen i dessa gles
bygdsområden. Det var istället helt nödvändigt att genomföra sammanläggning
arna för att kunna uppnå positiva effekter av samarbetet mellan staten och de nya 
större kommunerna. Hans slutsats var att sammanläggningarna i utpräglad gles
bygd måste genomföras samtidigt med de övriga sammanläggningarna 1974.,7X

Ordet gick därefter till Stjernström och hans inlägg hade i huvudsak samma 
innehåll som han hade framfört i interpellationen. En nyhet var att han hänvisade 
till de undantag från huvudregeln om reformens slutförande 1974 som fanns i 
den proposition som riksdagen godkände 1969. Stjernström undrade varför inte 
glesbygdsproblematiken kunde vara skäl för att göra avsteg i enlighet med beslu
tet, inte minst att bevilja uppskov till en senare tidpunkt än 1974. Han undrade 
om undantagen som angavs 1969 bara var ett sätt att avleda delar kritiken, men 
att regeringen nu inte var beredd att alls tillämpa dessa undantagsmöjligheter.979 980 981 982

När Stjernström återkom till frågan om filialkontor gjorde han ett intressant 
uttalande: ”Det är väl meningen alt det skulle göras besparingar genom kom
munsammanslagningen”.91'" Stjernström ställde nya frågor till Lundkvist. En 
gällde erfarenheterna från de sammanläggningar som skett i glesbygdsområden 
1971. En annan fråga var vilka positiva effekter som uppnåtts till följd av de 
tvångssammanläggningar som genomförts. Det gällde särskilt om samhällsplane
ringen hade blivit förbättrad. Vidare undrade han om sammanläggningarna hade 
lett till effektivitetsvinster genom förbättrad service till lägre kostnader för alla 
invånare. Han ifrågasatte om det alltid var nödvändigt med större kommuner för 
att göra del möjligt att föra en aktivare regionalpolitik. Enligt Stjernström var 
inte de nuvarande kommunerna så dåliga som regeringen ville göra gällande.991

Lundkvist gjorde sedan ett nytt inlägg, där han bl.a. framhöll att 1969 års be
slut hade angett mycket restriktiva riktlinjer för möjligheterna att bevilja upp
skov med sammanläggningarna till en senare tidpunkt än 1974. Det måste ha 
skett viktiga förändringar i den lokala samhällsutvecklingen för att uppskov eller 
förändrad blockindelning skulle bli aktuell. Vidare menade han att det inte var 
möjligt för honom att värdera utfallet av de genomförda sammanläggningarna.992
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Därefter gick ordet ånyo till Stjemström och han sade sig inse att bärkraftiga 
kommuner var en viktig grund för en lyckad regionalpolitik, men att det inte fick 
handla om för stora enheter till ytan. 1 polemik mot Lundkvist menade han att 
glesbygden i många fall hade haft en negativ utveckling, inte minst i fråga om 
kommunikationerna. Det kunde vara skäl för avsteg från huvudriktlinjerna om att 
reformen måste vara slutförd 1974.983

Näste talare var centerpartisten Eric Carlsson (1914-2006). Han följde upp 
frågan om erfarenheterna från redan genomförda sammanläggningar i glesbygd, 
med Älvdalens kommun i sitt eget hemlän (Kopparberg) som exempel. Invånar
na i förutvarande Säma och Idre kommuner fick till följd av sammanläggningen 
år 1971 12-15 mils avstånd till centralorten, vilket hade inneburit en hel del ne
gativa effekter för befolkningen. Carlsson framhöll att enligt 1962 års beslut 
borde det vara möjligt att göra avsteg från principerna om en minsta folkmängd 
på 8000 invånare för fjäll- och glesbygdskommuner. Han tyckte inte att det 
borde vara så bråttom med alt slutföra reformen. Carlsson tillstod dock att refor
men även hade många fördelar, men att det gällde att utnyttja dessa på ett bra 
sätt.984 Lundkvist gick än en gång in i debatten och upprepade att det bästa sättet 
att fa en så positiv utveckling som möjligt i utpräglad glesbygd var att så snabbt 
som möjligt slutföra reformen.985 986

Siste talare i debatten var Stjernström. Han sade sig dela ministerns uppfatt
ning att glesbygden måste tillföras nya resurser, men han var oförstående till 
vilka resurstillskott som uppstod om stora områden blev sammanförda till en en
het. Denna skeptiska inställning delades av ett stort antal politiker i glesbygden. 
Slutligen såg han det som angeläget att sammanläggningarna inte blev för omfat
tande i utpräglad glesbygd.989

Vid riksdagens plenum den 29 november 1972 framförde Wiggo Komstedt 
(1937-2010) (m) från Kristianstads län en interpellation till civilministern om de 
förberedelser som var aktuella inför sammanläggningarna. 1 interpellationen an
förde han att det inom Kristianstads län rådde oklarhet på en viktig punkt inför 
sammanläggningarna. Det handlade om inrättandet av sammanläggningsdelege- 
rade som skulle verka mellan beslutet om sammanläggning och ikraftträdandet. 
Nu hade det i Kristianstads län inträffat fäll där den största kommunen hade mot
satt sig all delegerade utsågs, vilket skulle utestänga de mindre kommunerna från 
inflytande inför sammanläggningen. Detta hade skapat oro, varför han frågade 
om det skulle utses delegerade i alla block.987

Ministern svarade den 14 december 1972. Lundkvist förklarade att inrättandet 
av delegerade i de flesta fall var obligatoriskt. Undantag kunde göras om det var 
fråga om att ett par mindre kommuner skulle sammanläggas med en större kom
mun och befolkningsökningen var mindre än 15-25 procent. Vid de samman
läggningar som stundade 1974 skulle delegerade utses i de allra flesta fall.988 När
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Komstedt fick ordet framhöll han att delegerade skulle utses i de fall det var 
fråga om en nybildning av kommun. Då det hänt att delegerade inte utsetts vid 
nybildningar av kommuner som innebar att befolkningen ökade mer än 15 pro
cent, ville han veta om ministern var beredd att vidta åtgärder för att delegerade 
skulle utses i sådana fall. Vid den följande replikväxlingen försäkrade Lundkvist 
att delegerade skulle utses i de fall det var nybildningar av kommuner med be
folkningsökning på minst 15 procent och att de mindre kommunerna begärt att 
delegerade måste utses. Med det beskedet förklarade sig Komstedt nöjd.9S9

Den avslutande riksdagsbehandlingen 
1973
Under våren 1973 behandlade riksdagen reformens sammanläggningar för sista 
gången. Anledningen till debatten var fyra motioner från borgerliga ledamöter 
med krav på att enskilda namngivna kommuner skulle beviljas uppskov med 
sammanläggningen till en senare tidpunkt än 1974.

Innan motionerna blivit föremål för utskottsbehandlingen ställde Einar Lars
son (f.1925) (c) från Kristianstads län en fråga till civilminister Lundkvist om i 
vilken utsträckning regeringen var beredd att beakta lokala opinioner vid beslu
ten om sammanläggningar. Larsson tog exempel från Klippans kommunblock i 
Kristianstads län. Frågan anmäldes i kammaren den 22 februari 1973.989 990

Civilministern besvarade frågan den I mars 1973. Lundkvist sade i sitt svar 
alt regeringen i så stor utsträckning som möjligt log hänsyn till lokala opinioner 
vid sina beslut om sammanläggningar. I vissa fall var det inte möjligt alt god
känna alla berörda kommuners önskemål. Dessutom måste regeringen se till att 
de av riksdagen antagna principerna för reformen upprätthölls. Larsson uppehöll 
sig i sitt anförande främst vid att Riseberga fullmäktige hade motsatt sig beslutet 
om sammanläggning med de båda andra kommunerna i Klippanblocket. Dessu
tom hade det hållits en folkomröstning med högt valdeltagande och i denna om
röstning hade 96 procent röstat för att Riseberga borde få kvarstå som egen 
kommun. Larsson betonade att de båda andra kommunerna i blocket stod ne
utrala i frågan, varför kravet på sammanläggning bara kom från statliga organ. 
Vidare framhöll han att regeringen inte hade en majoritet av väljarna bakom sig 
och att det därför borde vara svårt att ignorera det kompakta motstånd mot sam
manläggning som fanns i Riseberga. Larsson tolkade ministerns svar som att 
statsrådet kunde tänka sig att beakta den lokala opinionen i det aktuella fallet.991

Den första motionen var skriven av Tore Nilsson (1919-1998) (m) från Väs
terbottens län. I motionen yrkade han att Bjurholms kommun i Västerbottens län 
skulle införas i det inre stödområdet. Nilsson nämnde att Bjurholms motsatte sig 
en sammanläggning med Vännäs kommun 1974 och att kommunen begärt upp
skov med sammanläggningen. En sammanläggning innebar i stort sett bara
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nackdelar för Bjurholm. Om kommunen tillhörde stödområdet skulle större stat
ligt stöd utgå för sysselsättningsåtgärder. Nilsson framhöll att Dorotea kommun 
hade framfört samma krav. Enligt Nilsson kunde en sammanläggning inte inne
bära några fördelar för kommunen, varför regeringen borde bevilja Dorotea det 
begärda uppskovet. Ett annat motiv till uppskovet var, enligt Nilsson, att det 
borde samlas erfarenheter från andra kommunsammanläggningar i glesbygd.992

Även den andra motionen var undertecknad av Tore Nilsson. I denna förde 
han med hänvisning till den första motionen fram krav på alt Bjurholms och Do
rotea kommuner borde få uppskov med sammanläggningen i respektive kom
munblock (Vännäs och Åsele) tillsvidare.99’

Den tredje motionen var skriven av fem borgerliga ledamöter från Gävleborgs 
län. Tre tillhörde Centern, medan Folkpartiet och Moderaterna hade var sin un
dertecknare. Motionen handlade om Alfta kommuns sammanläggning med öv
riga kommuner i Bollnäsblocket. Motionen inleddes med en hänvisning till att 
regeringen den 28 december 1972 hade avslagit en begäran från Alfta kommun 
om att man skulle överföras från Bollnäs kommunblock till Edsbynsblockel. En
ligt motionen var Alfta och Ovanåkers kommuner en näringsgeografisk enhet 
och det fanns av tradition en samhörighet mellan kommunerna. De båda kom
munernas samlade folkmängd var 13 000 invånare. Den befintliga blockindel
ningen saknade folklig förankring i Alfta. Vid en folkomröstning i februari 1970, 
med ett deltagande på 75 procent, röstade 94 procent för en anslutning till Eds- 
bynsblocket, medan 6 ville tillhöra Bollnäsbocket. Att regeringen medgett en an
nan kommun (Mullsjö) uppskov med samgåendet samtidigt som Alfta fått avslag 
var förvånande.994 Motionen avslutades med följande yrkande: ”att riksdagen hos 
Kungl. Maj:t anhåller att frågan om Alftas sammanläggning med Bollnäs kom
mun upptages till förnyad prövning”995 *

Den tjärde motionen var inlämnad av två borgerliga ledamöter från Västerbot
tens län, Rune Ångström (1923-2007) (fp) och Jan-Ivan Nilsson (1924-1989) 
(c). Motionen handlade om att tre kommuner i Västerbottens län, Dorotea, Bjur
holm och Burträsk, skulle beviljas uppskov med sammanläggningen. I motionen 
framhöll de alt det under hösten 1972 hade framkommit ett myckel starkt mot
stånd mot sammanläggningar som skulle ske 1974. Vissa kommuner hade begärt 
anstånd med sammanläggningen till 1977, för att ytterligare utredningar behövde 
slutföras. Regeringen hade beviljat Mullsjö kommun ett sådant uppskov. Doro
tea, Bjurholms och Burträsks kommuner hade också begärt anstånd, i första hand 
till 1977. Kommunerna hade framförallt motiverat framställan med alt del fanns 
starka tvivel på nyttan med sammanläggningarna. Under perioden fram till 1977 
fanns det utrymme för att få ytterligare underlag och erfarenheter för att kunna ta 
ställning till om en sammanläggning var önskvärd.999 Följande yrkande framför
des: ”att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna att kommunerna
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Dorotea, Bjurholm och Burträsk bör medges uppskov med kommunsamman
läggning till årsskiftet 1976/1977”.997 998

Motionerna behandlades av civilutskottet. I utskottets skrivning gavs en redo
görelse över besluten om reformen 1962 och 1969. Enligt det senare beslutet 
skulle reformen vara slutförd vid årsskiftet 1973/1974, men att undantag kunde 
göras och att senare sammanläggningar i så fall fick ske i enlighet med den ordi
narie indelningslagsliftningen. Det kunde också bli aktuellt att förändra blockin
delningen. Eftersom motionerna innehöll krav på att enskilda kommuner skulle 
slippa sammanläggning 1974 behandlades blockindelningen. Alfta kommun 
ingick i Bollnäsblocket, Bjurholms kommun i Vännäsblocket, Burträsks kom
mun i Skellefteåblocket samt att Dorotea kommun tillhörde Åseleblocket. Boll
näs kommunblock tillhörde Gävleborgs län, medan de tre andra blocken låg i 
Västerbottens län. Regeringen hade redan fattat beslut om att kommunerna i 
Bollnäsblocket skulle läggas samman. För de tre andra blocken hade det ännu 
inte fattats något regeringsbeslut. Vid utskottets ställningstagande (8 mars 1973) 
var det 16 block där regeringen ännu inte hade fattat beslut om sammanläggning. 
De tre borgerliga partierna hade vid behandlingen av en motion om att skjuta upp 
slutförandet av reformen till 1977 lämnat ett särskilt yttrande. Där framhölls att 
regeringen borde vara generös med att bevilja uppskov med sammanläggningar
na till en senare tidpunkt än 1974.'m

När utskottet log formell ställning till motionerna inträffade något nytt jämfört 
med 1962 och 1969. Vänsterpartiet kommunisterna gick nämligen samman med 
de tre borgerliga partierna. Socialdemokraterna hamnade därigenom i minoritet 
och fick lämna en reservation. I majoriletsbetänkandet framhölls att beslut om 
ändringar av kommunindelningen var regeringens kompetensområde, varför 
riksdagen inte hade någon möjlighet att överpröva besluten. Det var inte heller 
realistiskt att ompröva 1969 års ställningstagande att reformen skulle vara slut
förd 1974. Utskottsmajoriteten gjorde därför följande ställningstagande:

Utskottet vill dock betona vikten av att Kungl. Maj:l utnyttjar sin dispens
rätt och tar all möjlig hänsyn till lokala opinioner.999

Utskottsmajoriteten ville dessutom göra en översyn av den befintliga lagstift
ningen om kommunala indelningsändringar och det motiverades på följande sätt:

Erfarenheterna av kommunindelningsreformen, som de framstår både i 
motionerna och eljest, bör emellertid enligt utskottets mening tas till ut
gångspunkt för en översyn och bedömning av den permanenta lagstift
ningen, som i sina huvuddrag är av gammalt datum. Bedömningen bör ta 
sikte på möjligheterna att i framtiden förankra kommunindelningsbeslut i 
levande opinioner och förena översiktliga näringsgeografiska och region
ala synpunkter med rent kommunala önskemål. Utskottet förutsätter att

997 Motion Riksdagen 1973, Nr 1577, s 13.
998 Civilutskottets betänkande 1973, Nr 6, s Iff.
999 Civilutskottets betänkande 1973, Nr 6, s 3.



förslag, som en sådan översyn och bedömning kommer att aktualisera, 
laggs tram tor riksdagen.

Betänkandet utmynnade i två beslutspunkter, dels att motionerna föreslogs läm
nas utan åtgärd därför att de föll under regeringens kompetensområde, dels att 
riksdagen skulle ge regeringen till känna vad som utskottet hade framfört i sitt 
betänkande. Det senare avsåg sålunda uppmaningen om att vara generös med att 
lämna uppskov med sammanläggningarna och kravet på att det gjordes en över
syn av den kommunala indelningslagstiftningen.10111

Det mest intressanta med utskottets ställningstagande var att Vänsterpartiet 
kommunisterna stödde borgerligheten. Vid en intervju med partiets ledamot i ci
vilutskottet, Tore Claesson (f. 1922), uppger han, med reservation för att händel
sen ligger nästan 40 år tillbaka i tiden, att hans och partiets hållning i frågan väg
leddes av föreställningen om att kommunernas självbestämmanderätt skulle vär
nas så långt som möjligt. Claesson yttrade sig också i riksdagsdebatten, vil
ken berörs nedan, och motiverade där partiets ståndpunkt i frågan.

De sju socialdemokratiska utskottsledamötema reserverade sig mot betänkan
det. Först framhöll de att några nya principer för sammanläggningarna inom ra
men för reformen inte var motiverade. I fråga om behovet av att beakta lokala 
opinioner gjordes följande ställningstagande:

Vid genomförandet av kommunindelningsreformen har i all möjlig mån 
hänsyn tagits till lokala intressen. De utgångspunkter i fråga om refor
mens syfte, som år 1969 stöddes av riksdagen, leder, helt naturligt, till att 
olika och från tid till annan ibland skiftande opinioner får vägas mot 
varandra. Hänsyn får därvid självfallet inte tas endast till önskemål från 
ett håll utan även — som skett — till övriga berörda kommuners syn
punkter och till de regionala myndigheternas bedömningar.

De grundläggande bestämmelserna i 1919 års lagstiftning har inte be
rörts eller åsyftats i motionerna. Anledning finns inte för utskottet att ut
nyttja sin initiativrätt.* 1001 1002 1003

Socialdemokraterna i utskottet motsatte sig därför att riksdagen hos regeringen 
begärde en översyn av indelningslagstiftningen.1004

Frågan behandlades av riksdagen den 22 mars 1973. I debatten deltog 15 le
damöter, inklusive civilminister Lundkvist. Utifrån partitillhörigheten var fördel
ningen: Tre från Socialdemokraterna, två från Vänsterpartiet kommunisterna, 
fyra från Centerpartiet, tre från Folkpartiet och tre från Moderata samlingspartiet.

10011 Civilutskottets betänkande 1973, Nr 6. s 3.
1001 Civilutskottets betänkande 1973, Nr 6, s 3.
1002 Intervju med Tore Claesson 2011-12-19.
1003 Civilutskottets betänkande 1973, Nr 6, s 4.
1004 Civilutskottets betänkande 1973, Nr 6, s 4.



Det var särskilt ledamöter från Gävleborgs respektive Västerbottens län som ytt
rade sig i debatten.1005 1006

Förste talare för Socialdemokraterna var Oskar Lindkvist (1921-2004), som 
var ledamot av civilutskottet. Han framhöll att utskoltsmajoritelen föreslog två 
saker, dels att regeringen skulle vara generös med att bevilja kommuner uppskov 
med sammanläggningarna genom att beakta lokala opinioner, dels att göra en 
översyn av indelningslagen. Lindkvist menade att den befintliga lagstiftningen, 
som visserligen var satt ur spel fram till utgången av 1973, gav kommunerna ett 
starkt skydd mot tvångssammanläggningar. Del krävdes ett betydande allmänt 
behov för att regeringen skulle kunna driva igenom en sammanläggning mot en 
kommuns önskan. Att fullt ut beakta lokala opinioner var nästan detsamma som 
att återinföra den frivilligprincip för sammanläggningarna som avskaffades 1969. 
Enligt Lindkvist fanns det svårigheter att mäta styrkan i lokala opinioner. Han 
menade att borgerligheten höll på att underblåsa ett fåtaligt lokalt missnöje mot 
regeringen, vilket var beklagligt utifrån demokratiska utgångspunkter. Socialde
mokraterna hade, enligt Lindkvist, haft ett konsekvent agerande i frågan.101"’

Civilminister Lundkvist angav även detaljerade uppgifter om regeringens 
sammanläggningsbeslut. Han påpekade att 1969 års beslut om att anta en lag
stiftning som föreskrev att reformen skulle vara slutförd till 1974 innehöll möj
ligheter för kommunerna alt begära omprövningar av blockindelningen. Vid för
ändringar av blocken var det nödvändigt att ta hänsyn till alla berörda kommu
ners synpunkter. Även vid krav på uppskov med sammanläggningen var det 
tvunget att beakta övriga kommuners ståndpunkter. Ett motiv for uppskov som 
hade underkänts av regeringen var att göra investeringar innan kommunen upp
hörde. Sådana investeringar belastade den nybildade kommunen. Kommunala 
krav på ändringar för att få bilda ett eget block hade godkänts i ett par fall när 
kommunen haft en positiv befolkningsutveckling. Enligt Lundkvist var det nöd
vändigt att kommunerna var tillräckligt stora för att kunna leda den lokala sam
hällsutvecklingen. Det var inte lämpligt att företag spelade denna roll.1007

1 de fall lokala opinioner hade dokumenterats genom folkomröstningar var det 
inte ovanligt att resultaten hade påverkats av missvisande information till väljar
na. Informationen hade gått ut på att den kommunala servicen skulle försämras 
väsentligt och möjligheterna till inflytande minskas avsevärt. Han återkom till 
sin gamla ståndpunkt om att reformen var en relörm som syftade till solidaritet 
mellan medborgarna för att få en bättre och mer jämnt fördelad kommunal ser
vice. Vid 1971 års sammanläggningar berördes 523 kommuner, varav 38 lades 
samman med tvång, medan 485 frivilligt gick med på sammanläggning. För de

1005 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 39 87. Dc 15 ledamöter som yttrade sig i de- 
batten var: Oskar Lindkvist (s), Erik Grcbäck (c), som var ordförande i civilutskottet, Svante Lund
kvist (s), civilminister, Olla Ulisten (fp), Blenda Ljungberg (m), Tore Claesson (vpk), Tore Nilsson 
(m), Västerbottens län, Olle Wcstbcrg (fp), Gävleborgs län, Gunnel Jonäng (c), Gävleborgs län, 
Bertil Måbrink (vpk), Gävleborgs län, Hans Nordgren (m), Gävleborgs län, Jan-Ivan Nilsson (c), 
Västerbottens län, Sigvard Larsson (fp), Västerbottens län, Arne Nygren (s), Västerbottens län, 
samt Einar Larsson (c).

1006 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 40ff.
1007 Protokoll Riksdagen ! 973-03-22, Nr 50, § 10, s 46ff.



sammanläggningar som skulle genomföras 1974 hade regeringen hittills tagit be
slut för 260 kommuner. Det var 21 kommuner som hade begärt att fa ändrad 
blockindelning eller att beviljas uppskov med sammanläggningen. Av dessa hade 
11 fått bifall på sina ansökningar, medan de resterande 10 hade fått avslag.'008

Lundkvist gjorde senare ett flertal inlägg i debatten, framförallt i polemik mot 
ledamöter från de borgerliga partierna och från Vänsterpartiet kommunisterna. 
Enligt Lundkvist var indelningsärendena svåra frågor att hantera för regeringen. 
Vidare poängterade han med eftertryck att regeringen inte hade några planer på 
ytterligare en sammanläggningsreform. Han tillstod att den stora reduceringen av 
antalet kommunala förtroendeuppdrag inte var något positivt. Det hade varit en 
avvägning mellan att antingen behålla de små kommunerna och därmed även ha 
kvar ett stort antal uppdrag eller att ha faire kommuner som var kapabla att an
svara för viktiga uppgifter i den offentliga sektorn. För alt få en väl fungerande 
kommunal demokrati var det nödvändigt att kommunerna hade viktiga ansvars
områden. Det var detta val som regering och riksdag hade gjort när det fattades 
beslut om att genomföra reformen. 1 ett annat inlägg reagerade han särskilt mot 
att en ledamot från Vänsterpartiet kommunisterna intog en positiv inställning till 
att låta kommuner slippa sammanläggningen. Rika kommuner visade ibland bris
tande solidaritet mot fattigare kommuner i samma block. Dessutom hade Väns
terpartiet kommunisterna stått bakom 1969 års beslut om slutförande av refor
men till 1974. Beslutet 1969 hade haft stöd av många viktiga remissinstanser.1008 1009

Senare återkom Lundkvist på nytt till att det inte alltid var möjligt att beakta 
lokala opinioner. I polemik mot Ola Ulisten (fp) (f. 1931) gick han in på ett en
skilt sammanläggningsärende, Dorotea kommun. Lundkvist menade att samman
läggningen i Åseleblocket, där Dorotea ingick, var nödvändig därför att den 
minsta kommunen i blocket, Fredrika, inte längre hade möjlighet att vara kvar 
som egen kommun. Dorotea skulle få ta del av regeringens regionalpolitiska 
satsningar, varför orten skulle kunna få en positiv utveckling även efter samman
läggningen. Alfta kommun hade vid blockindelningen 1963 godtagit att ingå i 
Bollnäsblocket. Kommunen var näringsgeografiskt integrerat i blocket. Kommu
nens omsvängning hade motiverats av att det från början bara hade varit fråga 
om interkommunalt samarbete och inte om att genomföra någon sammanlägg
ning. Sammanläggningen i Bollnäsblocket var nödvändig för att kunna bedriva 
en mer aktiv regionalpolitik. Riseberga kommuns krav på tre års uppskov med 
sammanläggningen grundades på önskemål om att sköta den egna kommunens 
ekonomi under ytterligare tre års tid. Resultatet i folkomröstningen hade påver
kats av information om den mindre goda ekonomiska ställningen i en av de 
kommuner som ingick i blocket.1010

Den tredje socialdemokraten var Ame Nygren (f. 1925) från Västerbottens 
län. Han ägnade sig mest åt att påminna om att två av de borgerliga riksdagsle
damöterna från länet tidigare hade ställt sig bakom ett beslut om att Dorotea 
kommuns blocktillhörighet inte skulle ändras när frågan behandlades av Länssty-

1008 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 50ff.
1009 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 53f och 61 ff.
1010 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 65ff och 85f.



reisens lekmannastyrelse. Doroteas politiker, både de borgerliga och de social
demokratiska, hade vid denna lidpunkt velat ha ett större block än det befintliga 
blocket, där de nu ville skjuta upp sammanläggningen med tre år. Del var viktigt 
att näringslivet i Dorotea fick fortsatt stöd genom regionalpolitiska satsningar.1011

Förste talare för Centerpartiet var civilutskottets ordförande Erik Grebäck 
( 1905-1993). Han klargjorde att riksdagen inte hade någon möjlighet att göra en 
överprövning av de indelningsbeslut som regeringen hade fattat. Grebäck tryckte 
starkt på utskottets skrivning om att regeringen borde vara generös med att be
vilja dispenser från kravet på sammanläggningar 1974 för att beakta lokala opin
ioner. Kritiken från det socialdemokratiska partiet mot utskottets förslag om att 
initiera en översyn av 1919 års indelningslag var inte konsekvent, då utskottet ti
digare hade gjort flera liknande framställningar. Syftet med initiativet var att i 
framtiden försöka fa beslut om den kommunindelningen i levande lokala opin
ioner. Dagens debatt visade att medborgarna kunde hysa ett stort politiskt enga
gemang gällande indelningsfrågorna. Ett annat motiv till att se över indelnings
lagen var att den tillfälliga lagen om slutförandet av indelningsreformen upp
hörde vid utgången av 1973.Im- I senare repliker betonade Erik Grebäck att för
slaget om en översyn av indelningslagen hade demokratiska utgångspunkter.1011 *

Nästa person från Centerpartiet som deltog i debatten var Gunnel Jonäng 
(1921-2008). Precis som i tidigare debatter tog hon framförallt upp situationen 
för Alfta kommun. Han omnämnde också de starka lokala ansträngningarna i 
Dorotea och Bjurholm för bibehållen kommunal självständighet. Grunden för 
problemen var 1969 års riksdagsbeslut om att slutföra reformen 1974. Denna in
sikt fanns inte alls hos regeringen. Regeringen var inte lyhörd för medborgarnas 
och kommunernas önskemål. Jonäng var som anhängare av decentralisering mån 
om att bejaka kommunernas synpunkter i indelningsärendena.1014

Tredje talare från Centern var Jan-Ivan Nilsson (1924-1989) från Västerbot
tens län. Han påtalade att den svenska demokratin i viss mån hade sitt ursprung i 
lokalpolitiken. Därför fick inte regeringen undertrycka kommunernas synpunkter 
i indelningsfrågorna hur som helst. I ett demokratiskt system var det viktigt med 
ett decentraliserat beslutsfattande. Landets regering borde därför ta hänsyn även 
till de mindre kommunernas synpunkter och var generös med alt ge kommuner 
tre års uppskov med sammanläggningarna. Denna lyhördhet var extra viktig i de 
fall den aktuella lagstiftningen hade beslutats under konflikt i riksdagen. Han var 
skeptisk till den av Socialdemokraterna framförda uppfattningen att de kritiska 
opinionerna mot sammanläggningar var missledda av lokala gruppers propa
ganda. I en hel del fall stod kommunfullmäktige samfällt bakom kraven på att 
slippa samgående 1974. Medborgarnas och kommunernas förmåga att bedöma 
vad som var den lämpligaste indelningen borde inte underskattas. Den socialde
mokratiska ståndpunkten var centralistisk och förmyndarmässig. Dessutom hade

1011 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 83ff.
1012 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 44ff.
10,3 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 52ff och 68.
1014 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 73ff.



regeringen varit mindre benägen till dispenser/uppskov än vad som förväntats i 
samband med beslutet år 1969.1015

Civilministerns tal om solidaritet var missriktat i flera fall. Till exempel var 
det ingen som ifrågasatte behovet av en sammanläggning mellan Åsele och Fred
rika kommuner, medan Dorotea mycket väl kunde bestå som egen kommun. I 
fråga om Åsele och Dorotea framhöll Nilsson de långa avstånd inom kommunen 
som skulle uppstå till följd av sammanläggningen. Från de mest avlägsna byarna 
var det inte möjligt att åka till och från centralorten med allmänna kommunikat
ionsmedel pä samma dag. Det skulle bli svårare att få till stånd industrilokali
seringar till en tätort om del inte längre fanns kvar något kommunalkontor på or
ten och därmed en sämre kommunal service. Flan vände sig mot den starka soci
aldemokratiska övertygelsen om sambandet mellan en aktiv regionalpolitik och 
nödvändigheten av att slutföra sammanläggningarna. Det fanns ännu inga bevis 
för alt en onormalt stor glesbygdskommun klarade sig bättre än en mindre, men 
välordnad kommun. Det var okänsligt av regeringen att ta beslut i flera omdisku
terade sammanläggningsärenden kort tid innan debatten skulle hållas. Del hade 
bidragit till den stora desperation som nu rådde i främst Dorotea kommun.1016

I en senare replikväxling fick Nilsson försvara att han tidigare ställt sig bakom 
blockbildningen mellan Åsele, Dorotea och Fredrika. Det hade skett som ett al
ternativ till ett större block där Vilhelmina kommun ingick. I ett senare skede 
hade Centerns och Folkpartiets representanter ansett att Dorotea kommun borde 
få uppskov med sammanläggningen.1017 1018

Den ijärde centerpartisten som yttrade sig i debatten var Einar Larsson (f. 
1925). Hans inlägg var kort och handlade nästan bara om Riseberga kommun i 
hans eget hemlän. Han framhöll att övriga kommuner i blocket inte hade några 
krav på att Riseberga skulle omfattas av sammanläggningen. Dessutom var den 
folkliga opinionen mot indelningsändringen mycket stor inom kommunen.101 *

Ola Ulisten (f. 1931), sedermera statsminister, var den folkpartist som först 
gick in i debatten. Ullstens inlägg var omfattande och polemiskt. Han tyckte att 
civilministern nonchalerade riksdagens åsikter i den aktuella frågan. Det var po
litiskt oanständigt av regeringen att fatta flera av de mest ifrågasatta samman- 
läggningsbesluten kort tid innan frågan skulle bli föremål för beslut i riksdagen. 
Regeringen hade dock inte gjort något formellt fel. Socialdemokraterna framstod 
som ett mycket maktfullkomligt parti och som hade behärskat den statliga byrå
kratin i 40 år. Ulisten slog fast att ingen av de ledamöter i civilutskottet som 
ställt sig bakom betänkandet ifrågasatte behovet av sammanläggningar. En 
kommun fick inte ha en alltför låg folkmängd, då skatteunderlaget i så fall blev 
för begränsat. Folkpartiet hade slagit vakt om att sammanläggningarna måste ske 
på frivillig väg, vilket varit riksdagens beslut 1962. Beslutet 1969 om slutföran
det av reformen till 1974 var inte minst ett verk av tjänstemännen i regerings
kansliet. Lagen visade på ett förakt för närdemokratin, vilket blev tydligt i fråga

""5 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 79f.
1016 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 80f.
1017 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 85.
1018 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 86.



om Dorotea, Alfta och Riseberga kommuner. Lagen var onödig, då flertalet 
kommuner ändå hade gått samman frivilligt. Lagstiftningen innehöll möjligheter 
för regeringen att bevilja kommuner uppskov med sammanläggningarna, men 
den möjligheten hade knappast utnyttjats. Socialdemokraterna värnade om en 
stark statsmakt med stordrift och centraliseringar. Om riksdagen biföll utskotts- 
betänkandet borde regeringen ompröva vissa indelningsbeslut.11,19

Ulisten gjorde senare två replikskiften. Då poängterade han att Folkpartiet inte 
var motståndare till alla former av tvångssammanläggningar. Däremot borde Ri
seberga, Alfta och Dorotea kommuner inte behöva ge upp sin kommunala själv
ständighet. Motivet till dessa kommuners ansträngningar att slippa sammanlägg
ning var framförallt att de var rädda för att de skulle fa ett flertal negativa konse
kvenser. Det var möjligt att oron var överdriven, men det fanns dessutom mycket 
starka lokala opinioner bakom kommunernas krav. Det fanns sålunda demokra
tiska skäl till att bevilja kommunerna uppskov. Ulisten talade sig också varm för 
kommundelsråd i många av de nybildade kommunerna.1020

Näste folkpartist i debatten var Olle Westberg (1911-1998), som represente
rade Gävleborgs län. Inledningsvis tog han upp innehållet i 1962 års principbe
slut och framhöll att beslutet angav att det fanns möjlighet att göra avsteg från 
huvudprinciperna i glesbygd med långa avstånd. Dorotea kommun stämde väl in 
på en sådan beskrivning. Beslutet 1962 byggde på att samtliga sammanläggning
ar skulle vara frivilliga. Weslberg framhöll att erfarenheterna av de redan ge
nomförda sammanläggningarna inte var odelat positiva. En negativ konsekvens 
var att många upplevde försämrade förutsättningar att utöva inflytande över del 
kommunala beslutsfattandet. Civilministerns tal om solidaritet inom blocken var 
inte alltid adekvat. Centralortskommunema skulle i många fall klara sig utmärkt 
utan sammanläggning med de kommuner som så gärna ville fa till stånd uppskov 
med sammanläggningen. Westberg uttryckte förvåning över hur regeringen hade 
hanterat sammanläggningsffågoma.1021

Den tredje folkpartisten som yttrade sig var Sigvard Larsson (1913-2000) från 
Västerbottens län. Han talade framförallt om Dorotea och Bjurholms kommuner 
som ville ha uppskov med sammanläggningen. Dorotea var redan i nuläget en 
stor kommun till ylan, vilket innebar långa avstånd för en del invånare. I båda 
fallen var en bred folkopinion mot sammanläggningen, vilket tagit sig uttryck i 
demonstrationer utanför riksdagshuset i Stockholm. Dorotea hade genomfört en 
framgångsrik omställning av näringsstrukturen från jord-/skogsbruk till industri. 
Bjurholms kommun låg på ett inte alltför långt avstånd från Umeå. För Bjur
holms del skulle det inte bli några egentliga fördelar med en sammanläggning. 
Istället fanns det risk för att närservicen försämrades. Enligt Larsson hade Bjur- 
holm goda förutsättningar att kunna bestå som egen kommun även i framtiden. 
Om regeringen inte var beredd att riva upp indelningsbesluten i fråga om Doro- 1015

1015 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 54ff.
1020 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 63ff.
1021 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 71ff.



tea och Bjurholm, var det nödvändigt att satsa särskilda resurser för att upprätt
hålla sysselsättningen på en god nivå.1022

Först ut i talarstolen frän Moderaterna var Blenda Ljungberg (1907-1994). 
Hon menade att många medborgare hade upplevt negativa demokratiska konse
kvenser av sammanläggningarna. Anledningen var den stora minskningen av an
talet förtroendeuppdrag. Det fanns farhågor för att den kommunala servicen ut
anför centralorterna skulle försämras. Samtidigt fanns det en oro för högre kom
munala utgifter och högre kommunal beskattning. Syftet med sammanläggning
arna hade varit att åstadkomma rationaliseringar för att sänka kostnaderna och 
kunna hålla kommunalskatterna nere. Hon ville dock inte hävda att det generellt 
sett var fel att genomföra sammanläggningar. Ljungberg var kritisk mot 1969 års 
riksdagsbeslut om att slutföra reformen 1974. Regeringen borde ha varit mer ge
nerös med att ge kommuner uppskov med sammanläggningen, vilket riksdagsbe
slutet möjliggjorde. Vidare var det viktigt att utvärdera sammanläggningarna.1"23

Ljungberg gjorde två korta genmälen. Då underströk hon betydelsen av att ta 
hänsyn till kommunernas ståndpunkter. Utöver de kommuner som nämnts i de
batten tog hon upp Tännäs kommun i Jämtlands län som ett exempel på en 
kommun som borde beviljas uppskov. Hon framhöll även att Alfta kommun 
borde tå byta block av näringsgeografiska skäl.1024

Den andre moderaten i debatten var Tore Nilsson (1919-1998) från Väster
bottens län. Han uppehöll sig framförallt vid de kommuner i det egna länet som 
hade begärt uppskov med sammanläggningen. Han sade sig vara av uppfattning
en att civilministern företrädde en ofelbarhetslinje, där lokala protester inte spe
lade någon som helst roll. Nilsson ansåg att Bjurholms kommun mycket väl 
kunde bestå som egen kommun. På samma sätt skulle det vara möjligt för Åsele 
och Fredrika kommuner alt bilda en kommun utan att Dorotea ingick. Hen pe
kade på att i den folkomröstning som hade hållits i Riseberga kommun hade 92 
procent av de deltagande velat att kommunen skulle bestå som egen kommun. I 
fullmäktige hade beslutet att begära uppskov med sammanläggningen tagits med 
röstsiffrorna 30 mot 1. Flan fann det förvånande att regeringen visade sådan brist 
på lyhördhet för kommunernas önskemål. Det fanns exempel på kommunsam
manläggningar som inte hade blivit så lyckade, men han framhöll samtidigt att 
han inte var principiellt emot indelningsreformen som helhet och alt flertalet 
sammanläggningar behövdes. 1 slutet av anförandet menade han att det var olus
tigt att hamna på samma linje som Vänsterpartiet kommunisterna i frågan.1025

Den tredje och siste talaren från Moderaterna var Hans Nordgren (1908-1994) 
från Gävleborgs län. Han behandlade Alfta kommuns blocktillhörighet och me
nade att tvångssammanläggningar var ett allvarligt politiskt ingrepp. Besluten 
om Alfta och Dorotea kommuner var utifrån demokratiska utgångspunkter över
grepp av regeringen. Han trodde inte att regeringen hade vågat fatta beslutet om

1022 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 81 ff.
1023 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 57ff.
1024 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 64ff.
1025 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 69ff.



Alfia kommun om en riksdagsmajoritet uttalat sig mot sammanläggningen redan 
dâ. Nordgren hoppades att regeringen skulle ändra sig och fatta ett nytt beslut.1026

Den förste av de två ledamöter från Vänsterpartiet kommunisterna som tog till 
orda var Tore Claesson. Han menade att kommunerna hade många problem att 
hantera. Det handlade bl.a. om alltför begränsade möjligheter att kunna utföra 
planeringsuppgifter, då kapitalisternas intressen fick för stort spelrum. Hans parti 
ville att människor skulle ges rätt att bo kvar i alla delar av landet, vilket krävde 
full och differentierad sysselsättning med hjälp av statliga insatser. Kraven från 
bl.a. Dorotea och Alfia borde beaktas. Regeringens beslut stod i strid med de lo
kala opinionerna och borde omprövas. Det var inte lämpligt att regeringen av 
prestigeskäl underlät att ta fasta på uttalanden som gjorts av riksdagen, även om 
regeringen hade den formella beslutanderätten.1027

Claesson bemötte ministerns kritik mot hans parti för att ha bytt åsikt efter 
1969 års beslut. Detta beslut angav att regeringen hade frihet alt ändra blockin
delningen och ge kommuner uppskov med sammanläggningen. Regeringen hade 
dock varit obenägen att nyttja dessa möjligheter. Han hoppades att regeringen 
skulle vara beredd att lyssna på de starka lokala opinionerna och ompröva vissa 
sammanläggningsbeslut.10"* Claesson gjorde senare ett genmäle till ministern 
och bemötte utsagan om att det var rika kommuner som inte ville ge upp sin 
självständighet och att det var ett uttryck för en bristande solidaritet med fatti
gare kommuner. Claesson menade att kommunsammanläggningar inte kunde 
skapa solidaritet mellan människorna. Det krävde stora samhällsförändringar 
som inkluderade att de privatkapitalistiska intressenas inflytande begränsades. 
Människorna måste få ett inflytande i samhället på storfinansens bekostnad.1029

Den andre talaren från Vänsterpartiet kommunisterna var Bertil Måbrink (f. 
1936) från Gävleborgs län. Han pläderade främst för att regeringen borde hör
samma Alfia kommuns krav. Om Alfia kommun lades samman med Ovanåkers 
kommun skulle denna kommun bli mer långsiktigt hållbar. Inklusive Alfia kom
mun hade Bollnäsblocket cirka 33 000 invånare, medan det i Ovanåkers kom
mun bara fanns omkring 8000 invånare. Om Alfia kommun fördes över till 
Ovanåkersblocket blev det 27 000 invånare i Bollnäs kommunblock och 13 000 
invånare i Ovanåkersblocket. Det var ingen tvekan om att Alfia och Ovanåkers 
kommuner bildade en näringsgeografisk enhet. Det var inte Alfia kommun som 
bröt mot reformens principer, utan det var regeringen. Dessutom hade en stor 
majoritet i Alfia kommun i en folkomröstning uttalat sig för ett samgående med 
Ovanåkers kommun. Regeringens handlande var anmärkningsvärt.1030

Statsminister Palme talade ofta om behovet av att lyssna på åsikter inom arbe
tarrörelsen, men nu hade regeringen och det socialdemokratiska partidistriktet i 
länet struntat i vad det socialdemokratiska partiet i Alfia hade för åsikter i frågan. 
Partidistriktets ombudsmän hade försökt utöva påtryckningar mot Socialdemo
kraterna i Alfia att de skulle nedlägga sitt motstånd mot sammanläggningen i

1026 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr S0, § 10, s 78f.
,027 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 59f.
1028 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 60f.
1029 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 64.
'0:!0 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 76f.



Bollnäsblocket. Det fanns en misstanke om att man i det socialdemokratiska par
tiet var rädda för att det skulle uppstå borgerlig majoritet i en kommun bestående 
av Alfta och Ovanåker, varför en sådan kommun måste stoppas. Han slutade sitt 
anförande med att uttala en förhoppning om att regeringen skulle vara beredd att 
ompröva sitt beslut om Alftas sammanläggning med annan kommun.1"11

Efter debatten gick riksdagen till omröstning. Civilutskottet hade lagt fram sitt 
beslutsförslag i två punkter. Den första punkten var att avslå de motioner som 
innebar krav på omprövning av enskilda indelningsbeslut, vilka avvisades enhäl
ligt. Däremot blev det votering och rösträkning på den andra punkten om att 
uppmana regeringen att vara generös med att ge uppskov till en senare tidpunkt 
än 1974 Därtill skulle regeringen tillsätta en utredning för översyn av indelnings- 
lagstiflningen. Vid omröstningen erhöll utskottets majoritetsforslag, som stöddes 
av de tre borgerliga partierna och Vänsterpartiet kommunisterna, 150 röster, me
dan den socialdemokratiska reservationen fick 135 röster. Två ledamöter avstod 
från att rösta. Därmed hade utskottets förslag segrat och den socialdemokratiska 
regeringen hade fått vidkännas sitt första nederlag om kommunblocksrefor- 
men.10'2 Utifrån partifärgen utföll voteringen enligt tabellen nedan.

Tabell 56 Voteringsresultat i riksdagen vid beslut 1973-03-22 om att begära 
en översyn av indelningslagen och att uppmana regeringen att vara generös 
med dispenser om möjligheter för kommuner att få kvarstå som egen kom
mun efter utgången av 1973

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande Totalt

S 0 135 0 28 163

Vpk 12 0 0 5 17

C 60 0 0 11 71

Fp 45 0 1 12 58

M 33 0 1 7 41

Totalt 150 135 2 63 350

Källa: Riksdagens arkiv: Voteringsbilaga till protokoll riksdagen 1973-03-22, Nr 
50, § 10, s 86f.

Partidisciplinen var mycket god. Det vara bara en ledamot från Folkpartiet, Ceci
lia Nettelbrandt (1922-2009), från Solna kommun i Stockholms län, och en från 
Moderaterna, Arne Andersson (1928-2001), bosatt i Gäsene kommun i Älvs
borgs län, som avstod från att rösta och i viss mån bröt partilinjen. Solna kom
mun hade i det allra längsta varit centralortskommun i ett block som även bestod 
av Sundbybergs kommun, men regeringen hade den 16 mars 1973 beslutat att 
Solna och Sundbyberg skulle fa utgöra var sitt block. Gäsene var randkommun i 
Herrljunga kommunblock och sammanläggningen i blocket skulle ske 1974. Be- 1031 1032

1031 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 77.
1032 Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 86f.



slutet om sammanläggning fattades först den 30 mars 1973.1033 1034 Det är tänkbart 
att Nettelbrandt såg regeringens beslut om att förändra kommunblocksindelning- 
en för Solna och Sundbybergs kommuner som ett uttryck för att regeringen beak
tade lokala opinioner på det sätt som framfördes i civilulskottets betänkande. Det 
kunde alltså vara en förklaring till att hon avstod från att rösta.

Riksdagsbeslutet framfördes till regeringen i form av en riksdagsskrivelse.11,34
Dagen efter beslutet i riksdagen, den 23 mars 1973, ställde Ola Ulisten (fp) 

följande fråga till civilministern: ”Vilka konsekvenser tar riksdagens beslut i an
ledning av civilutskottets betänkande nr 6 för regeringens handläggning av frå
gor som rör kommunsammanläggningar?”1035

Ministern besvarade frågan den 29 mars 1973. Lundkvist konstaterade att re
formen i huvudsak skulle vara slutförd 1974. Sammanläggningar som skulle ske 
vid denna tidpunkt måste vara beslutade av regeringen senast den 30 april 1973. 
De redan fattade besluten avsåg 260 kommuner. Av dessa skulle 249 läggas 
samman med annan kommun, medan de resterande 11 kommunerna antingen 
skulle bestå som egna kommuner (eget block) eller beviljas uppskov med sam
manläggningen i avvaktan på ytterligare utredningar. 1 ett av blocken var lands
tingsindelningen orsaken till uppskovet. För 10 kommuner var det tvångssam- 
manläggningar, vilka beslutats efter förslag från länsstyrelserna. Motiven till be
sluten var dikterade av hänsyn till övriga berörda kommuner och den regionala 
utvecklingen. Ännu återstod beslut om sammanläggningen i sju block. Regering
ens beslut hade i flertalet fall tagits i samförstånd med kommunerna. Regeringen 
hade: ”i hittills beslutade indelningsärenden tagit all möjlig hänsyn till lokala 
opinioner”. Sådana hänsynstaganden skulle även göras vid de återstående beslu
ten.1036

Därefter fick Ulisten ordet. Man höll med om att de allra flesta kommuner 
hade frivilligt godtagit sammanläggningarna. 1 några fall hade det dock blivit 
starka protester och fyra av dessa hade figurerat i debatten den 22 mars. Kom
munerna begärde uppskov med samgåendet och det fanns sakskäl att bevilja 
uppskov. Ulisten tolkade statsrådets svar som att regeringen inte skulle bry sig 
om riksdagens uppmaning om att vara mer generös med uppskov. Regeringen 
hade för avsikt att gå till väga på samma sätt som för Dorotea, Riseberga, Bjur- 
holm och Alfta kommuner. Ilan ställde två följdfrågor till ministern. För det 
första om regeringen hade för avsikt att ompröva de redan fattade besluten. För 
det andra om medborgarna i exempelvis Löddeköpinge kommun (Malmöhus 
län), där beslut ännu inte var fattat, kunde överge alla förhoppningar om att 
slippa sammanläggningen.1037

Lundkvist svarade att alla sammanläggningsbeslut låg fast. Statsrådet tyckte 
att det var allvarligt att Ulisten försökte fa invånarna i de berörda kommunerna 
att tro att riksdagens beslut skulle kunna medföra omprövningar av besluten.

1033 Riksarkivet, Maricbcrg: Civildepartementets bcslutskonccpt 1973-03-16, Nr 43, och Civildc- 
partementets bcslutskonccpt 1973-03-30, Nr 58. SFS 1970:617 och Wångmar 1998 s 40.

1034 Riksdagsskrivelse 1973, Nr 77.
1035 Protokoll Riksdagen 1973-03-23, Nr 52, § 12, s 77.
1036 Protokoll Riksdagen 1973-03-29, Nr 56, § 6, s lOf. Citatet återfinns på sidan 11.
1037 Protokoll Riksdagen 1973-03-29, Nr 56, § 6, s 11 f.



Lundkvist hävdade att det inte var möjligt att i riksdagen behandla innehållet i de 
återstående besluten.1'138

I Ullstens nästa inlägg tillstod han att riksdagen inte var rätt forum för att dis
kutera enskilda indelningsärenden. Däremot ville han framhålla att riksdagsbe
slutet markerade ett missnöje med hur regeringen hade hanterat besluten om 
vissa sammanläggningar. Han tolkade statsrådets svar som att regeringen inte 
hade för avsikt att bry sig om de uppmaningar om större generositet med upp
skov med sammanläggningen som en riksdagsmajoritet framfört. 1 andra sam
manhang framhöll Socialdemokraterna att de företrädde åsikter som hade ett 
brett stöd i samhället. Partiets hållning i indelningsfrågorna uppvisade därför stor 
dubbelmoral. Socialdemokraternas agerande var maktfullkomligt, som var ett 
ideologiskt kännetecken för partiet.1039

1 ministerns följande inlägg ansåg han att Ulisten hade ett demagogiskt upp
trädande i debatten. Lundkvist menade att regeringen vid alla sina sammanlägg- 
ningsbeslut gjort ingående överväganden om de synpunkter som framförts. Han 
ansåg att Ulisten hade stor tilltro till de kommuner som till synes inte godtog de 
demokratiska spelreglerna. Dessa innebar att det var regeringen som enligt lag
stiftningen fattade beslut om kommunindelningen. Dessa kommuner använde sig 
av icke demokratiska metoder.1040 Ulisten och Lundkvist hade sedan några korta 
replikväxlingar, utan att mycket nytt framkom.1041

Presskommentarer till riksdagsbehandlingen 1973
Riksdagsbehandlingen togs naturligtvis upp i de större dagstidningarna, både på 
ledarsidan och på nyhetsplats. Föreliggande studie har medvetet gjorts relativt 
kortfattad. Dagens Nyheter (liberal) berörde den 17 mars 1973 den hungerstrejk 
som inletts i Dorotea kommun i Västerbottens län med anledning av alt regering
en hade fattat beslut om att Dorotea skulle tvingas till sammanläggning med två 
andra kommuner. Detta trots att kommunen begärt uppskov med sammanlägg
ningen. Tidningen noterade att tlaggan vajade på halv stång utanför kommunhu
set i Dorotea. Civilminister Lundkvist intervjuades och han menade att oron i 
Dorotea var onödig. Tidningen nämnde att en majoritet i riksdagens civilutskott 
hade föreslagit alt riksdagen skulle uppmana regeringen att vara mer generös 
med att ge kommuner uppskov med sammanläggningen. Frågan hade dock ännu 
inte behandlats av riksdagen som helhet.1042 Under de närmast följande dagarna 
innehöll tidningen ytterligare artiklar om utvecklingen i Dorotea.1043

Riksdagsdebatten den 22 mars refererades utförligt i DN. Tidningen konstate
rade att regeringen förlorade omröstningen i riksdagen, men på kort sikt hade det 
inte någon betydelse. Förlusten berodde på att de tre borgerliga partierna och 
Vänsterpartiet kommunisterna drev en gemensam linje. Civilminister Lundkvist

10,8 Protokoll Riksdagen 1973-03-29, Nr 56, § 6, s 12.
1039 Protokoll Riksdagen 1973-03-29, Nr 56, § 6, s 12f.
1040 Protokoll Riksdagen 1973-03-29, Nr 56, § 6, s 13.
1041 Protokoll Riksdagen 1973-03-29, Nr 56, § 6, s 13f.
1042 Dagens Nyheter 1973-03-17.
1043 Dagens Nyheter 1973-03-19, 1973-03-20 och 1973-03-22.



ansågs starkt ha betonat att sammanläggningarna inte minst handlade om en soli
daritet mellan kommuner. Tidningen rapporterade att det pågick demonstrationer 
utanför riksdagshuset i anslutning till debatten. Demonstranterna kom främst 
från de kommuner där regeringen beslutat om tvångssammanläggningar, bl.a. 
Dorotea och Alfia kommuner.11144 Även under april 1973 uppmärksammade DN 
ytterligare protester mot tvångssammanläggningama. Det gällde Bjurholms och 
Dorotea kommuner.104" Varken under mars eller april 1973 togs dock frågan upp 
på tidningens ledarsida.

Svenska Dagbladet (m) skrev också om hungerstrejken i Dorotea, som inled
des samma dag som regeringen fattade sitt beslut om tvångssammanläggning. 
Ledaren för hungerstrejken, polisassistent Brynolf Hedberg (f. 1932), menade att 
beslutet om tvångssammanläggning var ett uttryck för ett diktatoriskt beslutsfat
tande. Hedberg var inte politiskt aktiv, men hade borgerliga sympatier. Tidning
en skrev kortfattat om det stora missnöjet i Riseberga kommun, men där pågick 
ingen hungerstrejk. Även den 19 mars kommenterades situationen i Dorotea, ef
ter att civilminister Lundkvist gjort ett kritiskt uttalande om att protesterna mot 
sammanläggningarna byggde på vilseledande information till medborgarna.1044 1045 1046 * * 
Den 21 mars berördes tvångssammanläggningama som ett av flera teman på 
Svenska Dagbladets ledarsida. Sammanläggningarna var ett av många exempel 
på att regeringen hade kommit i konflikt med glesbygdsintressen.104

Efter frågans riksdagsbehandling meddelade Svenska Dagbladet att regering
en hade falt bakläxa för sina beslut om tvångssammanläggning av Alfta, Rise
berga och Dorotea kommuner. Det fanns en möjlighet för regeringen att riva upp 
besluten före utgången av april 1973.1 "4N Riksdagsbeslutet var delvis övertolkat 
och kan ses som ett uttryck för att tidningen även på nyhetsplats intog en kritisk 
inställning till regeringen. Tidningen rapporterade om de demonstrationer som 
förekom utanför riksdagshuset, om den välfyllda åhörarläktaren i riksdagen och 
om det brev som statsminister Palme skickat till hushållen i Dorotea, Åsele och 
Fredrika kommuner. 1 brevet redogjorde han för motiven till att regeringen hade 
beslutat om sammanläggningen. Han försökte lugna befolkningen i Dorotea med 
att den offentliga servicen inte skulle försämras efter sammanläggningen.1049 1050 
Frågan om tvångssammanläggningama togs upp ytterligare några gånger under 
de följande dagarna, bl.a. Ullstens fråga till civilministern.10"0

Arbetet (s) uppmärksammade hungerstrejken i Dorotea. Tidningen återgav en 
intervju med kommunstyrelseordföranden (s) i Dorotea. Han anslog en betydligt 
mer försonlig ton än de som deltog i hungerstrejken. Vidare lät tidningen civil
ministern gå till angrepp på Folkpartiets ledare, Gunnar Helén (1918-2002), för 
att denne varit kritisk mot att regeringen genomförde tvångssammanläggningar

1044 Dagens Nyheter \ 973-03-23.
1045 Dagens Nyheter 1973-04-04, 1973-04-10, 1973-04-13 och 1973-04-26.
1,146 Svenska Dagbladet 1973-03-17 och 1973-03-19.
11147 Svenska Dagbladet 1973-03-21.
I04fi Svenska Dagbladet 1973-03-23.
1049 Svenska Dagbladet 1973-03-23.
1050 Svenska Dagbladet 1973-03-24 och 1973-03-25.



strax innan riksdagen skulle behandla utskottsbetänkandet.11)51 Nästa dag innehöll 
Arbetet en artikel där kommunstyrelseordföranden i Dorotea framförde kritik 
mot hungerstrejken, vilken var negativ för kommunen.11152 Ytterligare en dag se
nare hade tidningen en intervju med Lundkvist, där denne utförligt fick svara på 
frågor om besluten. Enligt rubriken ställdes han mot väggen, men frågorna var 
inte särskilt hårdföra, utan mer tillrättalagda."’53

Arbetets referat av riksdagsdebatten var kortfattat och dessutom ensidigt, näs
tan bara de socialdemokratiska debattörernas inlägg berördes. Även statsmi
nisterns brev till invånarna i Dorotea, Åsele och Fredrika kommuner återgavs.11)54 
Det råder ingen tvekan om att tidningens partifarg fick ett tydligt genomslag 
även på nyhetsplats. Samma dag som tidningen rapporterade om riksdagsbe
handlingen fanns det en kort artikel på ledarsidan som behandlade protesterna i 
Dorotea. Tidningen var kritisk mot att uppretade människor hade försökt hindra 
en socialdemokratisk politiker från alt resa till Stockholm. De protesterande hade 
visat bristande respekt för personer som hyste en annan uppfattning än de själva. 
Det bästa vore om protesterna avslutades och att man försökte utveckla ett soli
dariskt samarbete i den nya kommun som skulle bildas 1974.1(155 Tidningen skrev 
om tvångssammanläggningen av Löddeköpinge kommun. Känslorna var dock 
inte lika upprörda som i Dorotea. Beslutet togs den 27 april 1973.1051 1052 1053 1054 1055 1056

Skånska Dagbladet (c) hade en ledarartikel om lokala opinioner kontra kom
munsammanläggningar den 12 mars 1973. På kommunal nivå fanns, enligt leda
ren, ett visst motstånd mot sammanläggningarna. 1 de flesta fall hade kommu
nerna accepterat 1969 års riksdagsbeslut om att reformen skulle vara slutförd 
1974. I några fall hade kommuner gjort stora ansträngningar för att kunna fa be
hålla sin självständighet. Civilminister Lundkvist hade intagit en mycket negativ 
inställning till sådana initiativ, varför det bara var någon enstaka kommun som 
hade lyckats slippa sammanläggning. Enligt Lundkvists synsätt fick kommuner
na godta att det var staten som bestämde i de kommunala indelningsfrågorna. 
Tidningen fann att frivilliga sammanläggningar hade varit att föredra. Även om 
regeringen hade rätt att göra sammanläggningar med tvång, borde den ha intagit 
en mindre hårdför praxis för besluten.1057

Eftersom tidningen gavs ut i Skåne ägnades Riseberga kommuns tvångssam- 
manläggning med de andra båda kommunerna i Klippans kommunblock en viss 
uppmärksamhet. Även händelserna i Dorotea efter beslutet om tvångssamman- 
läggning gavs ordentligt utrymme. Kommunstyrelsens ordförande (m) i Rise
berga kommun såg regeringsbeslutet om sammanläggning som ett uttryck för

1051 Arbetet 1973-03-17.
1052 Arbetet 1973-03-18.
1053 Arbetet 1973-03-19.
1054 Arbetet 1973-03-23.
1055 Arbetet 1973-03-23.
1056 Arbetet 1973-03-28 och 1973-04-28.
1057 Skånska Dagbladet 1973-03-12.



diktatur.1058 Senare följde tidningen frågan om Löddeköpinge kommun också 
skulle läggas samman med tvång, vilket blev fallet.1059 1060

Skånska Dagbladets beskrivning av riksdagsbehandlingen får anses ha varit 
realistisk. Tidningen skrev att riksdagen röstade mot regeringen, men det hade 
inte någon praktisk betydelse. Beslutet var således utan värde. Tvångssamman- 
läggningama skulle ändå kunna genomföras. Regeringen hade fått vetskap om att 
den inte hade riksdagens stöd i fråga om besluten om tvångssammanläggningar 
av Dorotea, Alfta, Riseberga och Bjurholms kommuner. Det skrevs även om 
demonstrationerna utanför riksdagshuset samt att företrädare för Riseberga 
kommun åkt till Stockholm för att tala för sin sak med politiker från regerings
partiet och från oppositionen.1 6

Ny Dag (vpk) rapporterade från hungerstrejken i Dorotea. Artikeln byggde på 
ett samtal med en politiker i Dorotea som tillhörde Vänsterpartiet kommunister
na, John Andersson (1938 2000). Den lokala opinionen i Dorotea var nästan en
hälligt mot en sammanläggning. Andersson hade haft kontakt med flera av riks
dagsledamöterna i sitt parti, bl.a. Tore Claesson och Eivor Marklund (1930- 
2011), och fatt försäkringar om att partiet stödde utskottsbetänkandet med för
slaget att regeringen skulle uppmanas att i större utsträckning bevilja kommuner 
uppskov med sammanläggningen. Av artikeln framgick alt John Andersson kon
sekvent hade motsatt sig en kommunsammanläggning för Dorotea. Ny Dag hade 
också intervjuat ledaren för hungerstrejken, Brynolf Hedberg. Han kunde inte 
svara på hur länge som strejken skulle fortgå, men betonade att kampviljan var 
stark.1061

De båda dagstidningarna som gavs ut i Umeå, Västerbottens Folkblad (s) och 
Västerbottens-Kuriren (frisinnad), ägnade händelserna i Dorotea stor uppmärk
samhet. Även Bjurholms kamp för bibehållen självständighet uppmärksamma
des. Västerbottens Folkblad redogjorde utförligt för protesterna i kommunerna. 
Tidningen innehöll även en större intervju med kommunstyrelsens ordförande i 
Åsele. Han försvarade regeringsbeslutet, då sammanläggningen var nödvändig 
för att stoppa befolkningsminskningen. Tidningen berörde att aktionsgruppen i 
Dorotea hade för avsikt att tillskriva FN i frågan.1062

Västerbottens Folkblad behandlade Doroteafallet vid ett tillfälle på sin ledar
sida. Tidningen var mer partilojal och framförde åsikten att företrädarna för Do
rotea kommun borde följa regeringens beslut. Civilministern hade utlovat statliga 
satsningar i Dorotea. Viss kritik framfördes mot massmedia för bevakningen av 
händelserna i Dorotea.1063

Västerbottens-Kurirens bevakning var mycket ingående. I lungerstrejken i Do
rotea var ingen spontan aktion efter regeringsbeslutet, utan var planerad av den

1058 Skånska Dagblade! 1973-03-17, 1973-03-19, 1973-03-21 och 1973-03-22.
1059 Skånska Dagbladet 1973-03-22, 1973-03-24, 1973-03-27 och 197.3-04-28.
1060 Skånska Dagbladet 1973-03-24.
1061 Ny Dag 1973-03-21 —1973-03-22, Nr 22 1973. Asker och Norberg, band 2, 1996, s445f.
1062 Västerbottens Folkblad 1973-03-17, 1973-03-19, 1973-03-20, 1973-03-21, 1973-03-22, 1973-

03- 23,1973-03-24,1973-03-29,1973-04-04,1973-04-05,1973-04-06,1973-04-10, 1973-04-13, 1973-
04- 14, 1973-04-25, 1973-04-26 och 1973-04-27, 

l0<’3 Västerbottens Folkblad 1973-03-24.



lokala aktionsgruppen sedan slutet av februari 1973. Även andra protester före
kom i Dorotea den dag som regeringen hade fattat sitt beslut. Exempelvis tågade 
200 elever på högstadiet genom samhället under talkörer oeh på ett av ortens 
större företag lade de anställda ned sitt arbete under en timme. På samma sätt 
som i Västerbottens Folkblad gjorde kommunstyrelsens ordförande (s) i Åsele 
ett uttalande, där han försvarade regeringsbeslutet. Han var ledsen över reaktion
erna i Dorotea. Även företrädare för den tredje kommunen, Fredrika, var nöjda. 
Det fanns även en besvikelse i Bjurholms kommun över beslutet om samman
läggning med Vännäs kommun, men reaktionerna var inte lika starka som i Do
rotea. Kommunstyrelsens ordförande (fp) hade haft vissa förhoppningar om ett 
positivt beslut efter det ställningstagande som gjorts i riksdagens civilutskott. Tre 
dagar efter regeringsbeslutet rapporterade tidningen att ett antal personer från 
Dorotea skulle åka till Stockholm för att göra uppvaktningar i frågan och även 
lyssna på debatten kring civilutskottets betänkande. Ett öppet brev som sänts till 
statsministern talade om att regeringen hade fattat ett odemokratiskt beslut, då 
det inte tagits några som hänsyn till den lokala opinionen i Dorotea. Den 10 april 
omtalade tidningen alt 30 socialdemokratiska politiker och sympatisörer i Doro
tea skulle röststrejka vid höstens val.1064

Västerbottens-Kuriren intog på sin ledarsida en mycket kritisk inställning till 
regeringens beslut om tvångssammanläggning av Dorotea kommun. Regeringen 
hade agerat nonchalant. Man ansåg det också överraskande att regeringen tog be
slut i frågan så kort tid före riksdagens behandling av civilutskottets betänkande. 
Tidningen diskuterade om inte de fyra partier som stod bakom betänkandet borde 
rikta en misstroendeförklaring mot civilministern. Det vore inte heller omöjligt 
med en misstroendeförklaring mot hela regeringen. Oppositionens positiva in
ställning till att ge kommuner uppskov med sammanläggningen saknade inte ar
gument. Ett argument var att de genomförda sammanläggningarna inte alltid 
hade varit så lyckosamma. Demokratin hade försämrats. Andra negativa effekter 
var att den kommunala ekonomin inte förbättrats på förväntat sätt och att det 
uppstått motsättningar mellan olika delar av de nybildade kommunerna.1065

Landets stora kvällstidningar, Aftonbladet (s) och Expressen (obunden liberal) 
rapporterade om hungerstrejken i Dorotea. En enskild händelse som fick stor 
uppmärksamhet i kvällstidningarna var när en uppretad folkmassa hindrade den 
socialdemokratiske fullmäktigeordföranden i Dorotea kommun att stiga på tåget 
för att resa till Stockholm för uppvaktning i sammanläggningsfrågan.1066

Båda tidningarna tog även upp frågan på sina ledarsidor. Aftonbladet såg 
hungerstrejken som patetisk. Dock fanns det sannolikt ett starkt lokalt motstånd

1064 Västerbottens-Kuriren 1973-02-28, 1973-03-09, 1973-03-10, 1973-03-17, 1973-03 19, 1973-
03- 20, 1973-03-22,1973-03-23,1973-03-24,1973-03-28,1973-03-30,1973-04-02,1973-04-03, 1973-
04- 04, 1973-04-05,1973-04-06,1973-04-09,1973-04-10,1973-04-12,1973-04-13,1973-04-14, 1973- 
04-16, 1973-04-21, 1973-04-25, 1973-04-26 och 1973-04-27.

1065 Västerbottens-Kuriren 1973-03-17.
1066 Aftonbladet 1973-03-17,1973-03-18,1973-03-19,1973-03-19,1973-03-22,1973-03-23,  och 1973- 

03-24 samt Expressen 1973-03-17, 1973-03-18, 1973-03-19, 1973-03-20, 1973-03-21, 1973-03-22 
och 1973-03-23.



mot sammanläggningen i Dorotea. Dorotea kommun hade kanske möjlighet att 
kvarstå som egen kommun, då näringslivet hade haft en positiv utveckling.1067

Expressen ansåg att regeringen borde ha beviljat Dorotea kommun uppskov 
med sammanläggningen. Tidningen var kritisk mot 1969 års beslut om att göra 
reformen obligatorisk. Kanske hade det varit lämpligt med någon form av kom
bination av den totala frivilligheten som gällt enligt 1962 års beslut och 1969 års 
obligatorium. Ett sådant regelverk hade gett Dorotea möjlighet att fa uppskov. 
Ett skäl till att avstå från sammanläggningen var att den nya kommunen skulle 
bli så stor till ytan. Regeringen hade inte heller kunnat peka på någon konkret 
fördel med sammanläggningen. Dessutom hade effektivitetsvinsterna med sam
manläggningarna visat sig vara mindre än förväntat. Civilministern hade främst 
fört ett resonemang om behovet av solidaritet i blocket. Regeringsbeslutet fram
stod som föga förnuftigt och saknade hänsyn till de berörda människorna. Därför 
var det inte konstigt att invånarna i Dorotea kände vanmakt och desperation.1068

Sammanfattning
De frågor som behandlats i föreliggande kapitel handlar nästan uteslutande om 
två företeelser. För det första riksdagsbeslutet i slutet av 1969 om att införa en 
enhetlig kommunbeteckning från 1971. Efter särskild utredning föreslog rege
ringen att uppdelningen i städer, köpingar och landskommuner skulle avskaffas. 
1 denna fråga var den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte helt enig, utan det 
fanns ett lite större antal frondörer mot partilinjen. Dessa personer var nästan 
uteslutande bosatta i städer. Propositionen stöddes av merparten av Centerparti
ets ledamöter och bifölls av riksdagen. Den sämre socialdemokratiska partidisci
plinen kan sannolikt förklaras av att frågan inte var lika viktig som beslutet att 
slutföra kommunblocksreformen till 1974.

Om den enhetliga kommunbeteckningen relateras till mina teoretiska ut
gångspunkter är det tänkbart att se smärre kopplingar till begreppet lokal identi
tet, till följd av vissa städers långa historiska traditioner. Samtidigt fick nästan 
alla kommuner med en stad som centralort behålla stadens namn som kommun
namn, varför förändringen ur identitetssynpunkt sannolikt var av mindre vikt. In
förandet av enhetlig kommunbeteckning kan snarare ha varit till fördel för att 
uppnå en gemensam lokal identitet och samhörighet i de nya kommunerna. En
ligt statsvetaren Janerik Gidlund var emellertid den lokala identiteten ännu på 
1990-talet till ganska stor del knuten till socknarna/församlingarna, vilka oftast 
upphört som kommunala enheter vid storkommunreformen 1952.1060

Den andra företeelse som tagits upp i kapitlet gäller riksdagsinitiativ genom 
motioner, frågor och interpellationer som syftade till att försöka påverka rege
ringens implementering av 1969 års beslut om att refonnen skulle vara slutförd 
till 1974. Det mest långtgående förslaget framfördes i en motion 1972, skriven

Aftonbladet 1973-03-19.
1068 Expressen 1973-03-20.
1069 Gidlund 1994 s 190.



av en moderat ledamot. Han framförde krav på att reformens slutförande skulle 
flyttas fram från 1974 till 1977. Förslaget fick inte ens stöd från de borgerliga 
partierna. I övrigt gällde del försök att påverka regeringen både generellt och i 
enskilda indelningsärenden om att i större utsträckning ge dispenser från kravet 
på att alla sammanläggningar måste vara slutförda 1974. Dessa dispenser hand
lade både om att vara beredd att förändra blockindelningen och att ge uppskov 
med sammanläggningarna till en senare tidpunkt än 1974, i första hand 1977. I 
anslutning till 1969 års beslut hade företrädare för det socialdemokratiska partiet 
just betonat att dessa möjligheter stod till buds, men regeringen hade inte varit 
särskilt benägen att utnyttja dem.

Implementering handlar om att genomföra politiskt fattade beslut. Utifrån 
målsättningen att slutföra reformen till 1974 i syfte att åstadkomma större kom
muner som kunde ge en bättre kommunal service och även biträda staten med 
samhällsplaneringsuppgifter och regionalpolitiska insatser genomförde den soci
aldemokratiska regeringen en myckel framgångsrik implementering av reformen. 
Nästan alla block var färdigbildade kommuner vid ingången av 1974. Utifrån ett 
partipolitiskt perspektiv är det mer tveksamt om implementeringen var så lycko
sam, då regeringen och det socialdemokratiska partiet framstod som maktfull- 
komligt och obenäget att lyssna på lokala opinioner. Det blev än värre genom att 
en riksdagsmajoritet bestående av de tre borgerliga partierna och Vänsterpartiet 
kommunisterna drev igenom ett beslut som uppmanade regeringen att vara gene
rös med att ge kommuner uppskov med sammanläggningen.

Regeringen, med civilminister Svante Lundkvist i spetsen, tog ingen hänsyn 
till riksdagens uppmaning, utan lät alla beslut om tvångssammanläggningar ligga 
fast och fattade även ytterligare ett beslut om sammanläggning med tvång efter 
riksdagsbeslutet. Att det var Lundkvist som personligen drev frågan bekräftas 
vid en intervju med hans statssekreterare Göte Svensson (f. 1924). Enligt Svens
son var varken tjänstemännen i departementet, inklusive han själv, eller övriga 
statsråd, alls lika engagerade i frågorna som Lundkvist.1"7"

Den principfasta och föga pragmatiska implementeringen slutfördes dessutom 
ett valår, där de mest kontroversiella besluten togs ungefär ett halvår före 1973 
års val. Centerpartiet hade då en positiv opinionsutveckling och stod för decent
ralisering och småskalighet.11,71 Centerns linje framstod därför som en tydlig 
motpol till den socialdemokratiska politiken, som uppfattades som centralistisk 
och maktfullkomlig. Centerpartiet var vid denna tidpunkt det största borgerliga 
partiet och därmed även Socialdemokraternas huvudmotståndare. Därför var det 
en riskabel och utmanande strategi att gå fram så kraftfullt med implementering
en av reformens slutförande.

Alt Lundkvist vid regeringsombildningen på hösten 1973 övergick från civil
minister till jordbruksminister kan delvis ha haft sin grund i att statsministern an
såg att Lundkvist hade drivit indelningsfrågorna väl hårdfört, där ideologi och 
strävan efter en nästan komplett implementering gick före pragmatism och poli
tiska överväganden. Dessa uppgifter verifieras vid en intervju med Palmes stats- 1070 1071

1070 Intervju med Göte Svensson 2012-01-25.
1071 Käck 1972, Jonncrgård 1985 s 44ff och Möller 2007 s 172ff.



sekreterare Thage G. Peterson (f. 1933). Han tillstår även att det socialdemokra
tiska partiet knappast gynnades av besluten om tvångssammanläggningar, utan 
att det var en fördel främst för Centerpartiet.1072 1073

När Svante Lundkvist vid ett anförande inför andra tidigare riksdagsledamöter 
1988 gav sin bild av slutförandet av reformen är han till synes nöjd med sin egen 
insats och de resultat som uppnåddes genom sammanläggningarna. Han menade 
också att forskningen inom ramen för det andra kommunalforskningsprojektet 
visat att de negativa demokratiska konsekvenserna av sammanläggningarna blev 
begränsade.1077 Lundkvist hade inte på något sätt ändrat uppfattning i synen på 
sammanläggningarna under de 14 år som gått sedan reformen slutfördes 1974. 
Under denna tid hade sju av de kommuner som han var med att lägga samman 
1971 och 1974 åter fått bilda egna kommuner genom kommundelningar.

Det är möjligt att se anknytningar till den teoretiska utgångspunkten om 
kommunstorlek och demokrati kontra effektivitet. Vid debatterna i riksdagen 
1972—1973 påpekade borgerliga ledamöter att konsekvenserna av de samman
läggningarna som hittills genomförts ingalunda var enbart positiva. Det gällde 
både effektivitet och demokrati. Enligt dessa kritiker hade sammanläggningarna 
resulterat i stora kostnadsökningar, framförallt till följd av att personalstyrkan 
expanderat, inte minst i administrationen. Det hade även skett indragning av ser
vice utanför centralorterna. Den kommunala verksamhetens expansion hade lett 
till att den redan tidigare snabba höjningen av kommunalskatterna hade fortsatt. 
Den kommunala demokratin hade försämrats till följd av den stora reduceringen 
av antalet kommunala uppdrag. Det hade medfört alt kontakterna mellan väljare 
och valda blivit mindre. Den borgerliga kritiken kan ses som en partsinlaga i 
syfte alt kritisera regeringen för att vara alltför hårdför i den avslutande imple
menteringen. Till regeringens försvar kan det framhållas att de samlade kommu
nalskattehöjningarna var lägre under perioden 1970 -1975 (+1,05 kronor) jämfört 
med perioden 1965-1970 (+2,00 kronor).1074

De protester som förekom mot besluten om tvångssammanläggningar, fattade 
under 1972-1973, som trädde i kraft 1974, symboliserade av hungerstrejken i 
Dorotea i mars 1973, var sannolikt de mest spektakulära och medialt uppmärk
sammade händelserna under hela reformen. De starka protesterna gav inte någon 
positiv bild av regeringens lyhördhet för lokala opinioner.

1072 Intervju med Thagc G. Peterson 2012-01-25.
1073 Lundkvist 1991 s 147-163.
1074 Årsbok för Sveriges kommuner 1976 s 20.



9. GRANSERNA LAGGS FAST - 
KOMMUNBLOCKSINDELNINGEN

1962-1964 OCH FÖRÄNDRINGAR AV 
BLOCKINDELNINGEN 1964-1973

I föreliggande kapitel behandlas första delen av kommunblocksrefonnens lokala 
genomförande. Det handlar om kommunblocksindelningen som pågick under 
åren 1962-1964, även om indelningen för 7 av 24 län fastlades redan i december 
1963. De sista besluten togs i april 1964.1075 Krav på förändringar av indelningen 
i block framfördes sedan återkommande ända fram till reformens slutförande 
1974 och även därefter, men då var det bara fråga om tre block som inte lagts 
samman vid utgången av 1973. Dessa behandlas i kapitel 10 och 11 nedan.1076 1077

Utgångsläget 1962
Med utgångsläge avses de förhållanden som gällde för landets kommuner vid 
tidpunkten för principbeslutet om kommunblocksreformen och starten för arbetet 
med att upprätta en kommunblocksindelning. Utgångsläget avser siffror som 
gällde vid 1962 års början. Liknande uppgifter för åren närmast dessförinnan har 
tidigare behandlats i kapitel sex ovan i samband med studien av betänkandet från 
de indelningssakkunniga. Den viktigaste parametern för blockindelningen var 
kommunernas folkmängd. Enligt principbeslutet i riksdagen 1962 var riktpunk
ten att blocken skulle ha en beräknad folkmängd på minst 8000 invånare 1975, 
men det kunde både utifrån näringsgeografiska och avståndsgeografiska skäl 
vara aktuellt med att tillåta block med lägre folkmängd än 8000 invånare.10,7 I 
tabellen nedan redovisas uppgifter om kommunernas folkmängd 1962, med en 
uppdelning på städer, köpingar och landskommuner.

1075 SFS 1964:162.
1076 SFS 1973:795.
1077 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr I, s 28f.



Tabell 57 Kommunernas folkmängd 1962-01-01

Folkmängd Städer Köpingar Landskommuner Totalt

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

0 999 1 1 0 0 5 1 6 1

1000-1999 2 2 1 1 109 14 1 12 i 1

2000 2999 3 2 17 18 252 32 272 27

3000 3999 6 5 16 17 184 23 206 20

4000 4999 6 5 20 21 94 12 120 12

5000 5999 4 3 15 16 62 8 81 8

6000 6999 7 5 9 9 23 3 39 4

7000 7999 8 6 4 4 24 3 36 3

8000 9999 15 1 1 5 5 23 3 43 4

10000 14999 23 17 6 6 13 2 42 4

15000 19999 16 12 1 1 4 0 21 2

20000 29999 17 13 2 2 3 0 22 2

30000 499999 II 8 0 0 1 0 12 1

50000 99999 11 8 0 0 0 0 1 I 1

100000 3 2 0 0 0 0 3 0

Totalt 133 100 96 100 797 101 1026 100

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1962 s 8—35.

Tabellen visar att 154 kommuner, motsvarande 15 procent (enligt tabellen 14 
procent till följd av avrundningar) av samtliga kommuner, hade en folkmängd 
som översteg 8000 invånare. Merparten av dessa, närmare bestämt 96 stycken, 
var städer. Vidare var det 14 köpingar och 44 landskommuner som hade ett så 
stort invånarantal. Utifrån folkmängdskriteriet och utan hänsyn till behovet av 
sammanläggningar med kommuner med färre än 8000 invånare var det bara en 
liten minoritet av kommunerna som var tillräckligt stora för att bilda eget block.

Tillvägagångssättet
På grundval av riksdagens principbeslut i februari 1962 upprättade Inrikesdepar
tementet en promemoria med riktlinjer för hur länsstyrelserna skulle gå till väga 
vid blockindelningen. Dokumentet sändes från departementet den 19 mars 
1962.10 X Dokumentet byggde till stor del på innehållet i propositionen och ut- 
skottsullåtandet. Arbetet hade utförts av Arne Fröjd (1918-1983), som hade varit 
huvudsekreterare i indelningssakkunniga, men som var tjänsteman i Inrikesde
partementet. I promemorian angavs inledningsvis att det var en obligatorisk all
män planering som skulle leda till utökat inlerkommunalt samarbete. Kommu- 1078

1078 Landsarkivet i Lund: Länsstyrelsen i Malmöhus län, III Plancringsscktioncn. Handlingar J, D 1 
a:689: Inrikesdepartementets landstatsavdclning, Byråskrivclsc till alla länsstyrelser 1962-03-19.



nema skulle själva avgöra omfattningen av samarbetet, även om staten kunde 
tvinga kommuner till samarbete om skolväsendet, polisväsendet och bebyggelse
planeringen. På längre sikt var avsikten att det utökade samarbetet mellan kom
munerna i blocket skulle leda till en sammanläggning.1079 1080 1081

Länsstyrelserna skulle upprätta förslag till kommunblocksindelning. Därefter 
skulle kommunerna och landstingens förvaltningsutskott avge yttranden. Sedan 
hade länsstyrelserna i uppgift att göra ett slutligt förslag till blockindelning, som 
därefter överlämnades till regeringen senast den 31 mars 1963.11,80

Den viktigaste principen för blockindelningen var att blocken skulle vara nä- 
ringsgeografiskt sammanhängande regioner. Regionerna skulle byggas upp kring 
en centralort och bestå av områden som hade en samhörighet med centralorten i 
kommersiella, ekonomiska och näringsgeografiska avseenden. Blockens invåna
rantal var något sekundärt, men målsättningen borde vara att de hade minst 8000 
invånare 1975. Den storleken krävdes för att ge underlag för de åtaganden som 
ställdes på kommunerna i framliden. Att invånarantalet skulle baseras på utveck
lingen fram till 1975 innebar att i områden med befolkningsminskning måste 
folkmängden i nuläget överstiga 8000 invånare. Där det fanns en fortgående be
folkningsökning var det möjligt att skapa block som i dagsläget ännu inte hade 
8000 invånare. De angivna principerna borde inte tillämpas undantagslöst, men 
avsteg fick bara göras då det fanns speciella omständigheter.11181

I de tre storstadsområdena var det nödvändigt att arbeta enligt andra principer. 
Därför hade storstadsutredningen fatt i uppdrag att i samråd med berörda länssty
relser utarbeta särskilda riktlinjer för indelningen. Arbetet borde slutföras så 
snabbi som möjligt för att länsstyrelsernas arbete med blockindelningen i övrigt 
inte skulle försenas. Det var också tänkbart att göra vissa modifieringar av block
indelningen runt andra större städer, då det annars fanns en risk att det bildades 
för stora block. Sådana mindre block måste ligga helt inom den större stadens 
omland, så att hela blocket i framtiden skulle kunna läggas samman med den 
större staden. Det var dock inte meningen att bilda block av kranskommuner som 
saknade centralort. Vidare måste det finnas möjlighet att göra avsteg från re- 
formprincipema i glesbygdsområden, främst i Norrland. I annat fall skulle block
en bli orimligt stora till ytan, vilket gav alltför långa avstånd till centralorten. Det 
ingick även mindre uttalade krav på att blocken skulle innehålla en differentierad 
näringsstruktur. Även i fall med bristande intressegemenskap mellan kommuner 
kunde man göra avsteg, men stora undantag från minimifolkmängden fick bara
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ske om det fanns mycket goda skäl.l0X" Det senare är av intresse utifrån den lo
kala identitetens betydelse för motstånd mot att bilda gemensamt block och se
nare slås samman till en kommun.

Länsstyrelserna hade till uppgift att i första hand utforma block som bestod av 
hela kommuner, men det var tillåtet att göra indelningen efter forsaml i ngsgrän- 
sema om det blev en betydligt bättre indelning. Övriga administrativa indelning
ar, inklusive länsgränser, skulle inte vara någon restriktion. Länsgränser skulle 
bara beaktas om två indelningsalternativ i övrigt var helt likvärdiga.10X3

Av särskilt intresse var promemorians genomgång av vilket tillvägagångssätt 
som skulle användas vid upprättandet av blockindelningen. Först skulle länssty
relserna göra statistiska och näringsgeografiska studier samt samla in andra upp
gifter som krävdes för att fastställa det spontana regionsystemet, inriktningen av 
kontakterna och den troliga befolkningsutvecklingen fram till år 1975. Till grund 
för arbetet låg dokument som länsstyrelsernas nämnd för samhällsplanering upp
rättat under 1961, dels gällande utredning om centralorter, influensfält och om
land, dels om prognosmetodik för beräkning av befolkningsutvecklingen i fram
tiden. Dokumentet översändes till landets länsstyrelser i slutet av mars 1962.10X4

Utredningarna måste göras noggrant i de fall det rådde osäkerhet om den 
lämpligaste indelningen, medan de kunde vara mer summariska när indelningen 
framstod som självklar. Det andra momentet bestod i att samråda med kommu
nerna för att efterhöra deras synpunkter på hur indelningen borde vara utformad. 
Om en länsstyrelse och flera kommuner kom överens om att bilda ett block som 
avvek från reformens principer var det nödvändigt att motivera detta väl. Läns
styrelserna fick inte anamma kommunala krav för lätt och kommunerna hade 
inget veto i frågan. Det var viktigt alt länsstyrelserna noga lyssnade på de åsikter 
som kommunerna förde fram. Det var möjligt att låta kommunerna lämna de 
första förslagen till indelning och sedan beakta dessa i görligaste mån.1"*3

Länsstyrelserna fick själva avgöra hur samrådet med kommunerna och be
rörda länsorgan skulle läggas upp. Det var inte alls säkert att en och samma mo
dell passade i alla län. Länsstyrelserna skulle vidare så långt som möjligt sam
ordna kommunblocksindelningen med den nu pågående indelningen för högsta
diets elevområden. Därför måste det redan i ett tidigt skede ske samråd med re
spektive länsskolnämnd. I de fall det var aktuellt att dela upp en kommun på mer 
än ett kommunblock borde länsstyrelserna framförallt grunda sina förslag på de 
teoretiska instrumenten för indelningen såsom kontaktinriktningen och restidsav- 1082 1083 1084 1085
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stånden. Däremot borde länsstyrelserna vara försiktiga med att ta fasta på mer el
ler mindre organiserade lokala opinionsyttringar i form av namninsamlingar och 
liknande aktiviteter. I fråga om blockindelningen vid länsgränser var det nöd
vändigt att de berörda länsstyrelserna hade ordentliga samråd. Det var även vik
tigt att involvera landstingen i dessa diskussioner."“6

1 direktiven till länsstyrelserna ingick också uppgifter om hur länsstyrelserna 
borde se på interkommunalt samarbete efter att blockindelningen hade blivit 
fastställd. Länsstyrelserna hade möjlighet att inte godkänna kommunalförbunds- 
bildningar som skar blockgränsema. Även om det inte var obligatoriskt med 
samarbetsnämnder i blocken hade landets länsstyrelser möjlighet alt ta initiativ 
till att sådana nämnder bildades. Här var det också möjligt att ta kommunförbun
den till hjälp. Samarbetsnämnderna skulle i enlighet med frivilligprincipen för 
alla kommunsammanläggningar inom ramen för reformen ha frihet att antingen 
ta snabba initiativ till en sammanläggning eller att låta frågan vara vilande och 
istället gradvis utöka det interkommunala samarbetet inom blocket, bl.a. genom 
kommunalförbund. Samarbetsnämnderna kunde utföra utredningar som syftade 
till utökad samverkan mellan kommunerna i blocket."“7

Det fanns ett avsnitt som behandlade frågan om sammanläggningar. 1 grunden 
gällde 1919 års indelningslag. Det betonades att blockindelningen måste bli 
mycket starkt vägledande för framtida beslut om sammanläggningar. Avsteg fick 
bara ske i undantagsfall. Däremot fanns det inga hinder mot att genomföra parti
ella sammanläggningar i ett block. Det kunde exempelvis gälla ett samgående 
mellan centralortskommunen och den randkommun som låg närmast centralor
ten. Sammanläggningar borde genomföras vartannat år, antingen vid det årsskifte 
som följde på val till riksdagens andra kammare (1965 och 1969) eller vid års
skiftet efter ordinarie kommunval (1967 och 1971). Beslut om sammanläggning
ar måste grundas på utredningar, men om sammanläggningarna skedde inom ra
men för blockindelningen fanns det inte något behov av ytterligare utredningar 
om den mest lämpliga indelningen. Däremot fanns det skäl att utreda frågor om 
ekonomiska konsekvenser, donationernas användningsområden och frågan om 
namn på kommunen. De berörda kommunerna kunde antingen göra sådana ut
redningar i egen regi eller ta hjälp av kommunförbunden."“8

Promemorian innehöll uppgifter om bl.a. hanteringen av sammanläggningar 
där en stad eller köpingskommun ingick, särskilda statsbidrag som utgick vid 
sammanläggningarna för att temporärt mildra skattehöjningar, utredningarna om 
enhetlig kommuntyp respektive den kommunala demokratin, översynen av kom- 1086 1087 1088
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munallagstiftningen, den framtida skatteutjämningen samt vägförbättringar. 
Dessa frågor gar jag dock inte narmare in pa.

Hittills har jag redogjort for vilka direktiv som länsstyrelserna fick för sitt ar
bete med blockindelningen. Nu är det dags att övergå till hur arbetet verkligen 
gestaltade sig. Den länsstyrelse som rimligen bör ha haft en relativt enkel uppgift 
var den på Gotland, dels för att länet hade det minsta antalet kommuner i landet 
(14), dels att några förändringar av länsindelningen inte kunde vara aktuella. 
Därför far Gotlands län vara ett exempt på hur en länsstyrelse gick till väga vid 
sitt arbete med kommunblocksindelningen.

Länsstyrelsen hade i ett relativt tidigt skede överläggningar med länets kom
muner. Kommunernas synpunkter på blockindelningen måste betraktas som 
heterogena, vilket inte var någon fördel utifrån länsstyrelsens perspektiv. Det fö
rekom att kommuner hellre ville tillhöra ett block med Visby stad som centralort 
än att ingå i ett block med en mindre tätort som centralort. Ett annat krav var att 
få bilda mindre block som inte nådde upp till den föreskrivna folkmängden. Den 
största enigheten fanns i den södra delen av länet, där fem kommuner var över
ens om att bilda ett block med Hemse som centralort. Länsstyrelsen hade samråd 
med statliga organ och befattningshavare i länet som Länsskolnämnden, lands
tingets förvaltningsutskott och domkapitlet i Visby stift.1"'"

Folkmängdsutvecklingen var ett viktigt moment vid arbetet. Av länets 14 
kommuner var det bara Visby stad som hade haft en positiv befolkningsutveckl
ing 1945-1962. Länets folkmängd hade under perioden reducerats med 5400 
personer. Utvecklingen fram till 1975 beräknades utifrån två alternativ. I det 
första antogs det att den negativa befolkningsutvecklingen skulle vända och att 
länets befolkning skulle börja stiga, med en ökning på 3500 invånare. Ökningen 
skulle vara störst i Visby stad, men även övriga delar av ön skulle fa en samlad 
positiv utveckling. Det andra innebar att länets folkmängd reducerades med 1343 
invånare. Bara Visby förväntades fa en befolkningsökning.1089 * 1091

Ett annat moment var att kartlägga olika tätorters centralortsfunktioner, enligt 
två olika metoder. De servicefunktioner som fanns i de tätorter som kunde vara 
tänkbara som centralorter för block skulle kartläggas. Den mest basala servicen 
utgjordes av livsmedelsbutiker, medan lasarett, resebyrå och antikvitetsaffar ut
gjorde den allra högsta servicenivån. En indelning gjordes i sju grupper. Utred
ningen visade att Visby stad var den tätort som hade störst centralitet i länet och 
därmed var självklar som centralort. Frågan var bara hur stort detta block borde 
vara. Andra tätorter som var möjliga som centralorter var främst Hemse och 
Slite, även med beaktande av att blocken skulle fa tillräckligt stor folkmängd. 
Klintehamn hade en ganska hög centralitet, men omlandet var inte tillräckligt
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stort till folkmängden. Länsstyrelsen hade studerat utgående postförsändelser 
från olika orter, telefontrafiken, bankernas aktiviteter i tätorter, vägnätets utbred
ning, båt- och flygtrafiken, den administrativa indelningen, som landsfiskalsdi- 
strikt och provinsialläkardistrikt, interkommunal samverkan och Länsskolnämn- 
dens förslag till indelning i högstadieområden. 1 det senare fallet var det aktuellt 
atl dela in länet i sex områden.109“

Länsstyrelsens preliminära förslag till blockindelning innebar till stor del en 
avvägning mellan folkmängdssiffrorna och de tänkbara centralorternas centrali- 
tet. Det fördes en diskussion om att länet kunde bli uppdelat i 1-5 block. Om det 
blev bara ett block skulle Visby stad bli centralort. Vid en uppdelning i två block 
tillkom Hemse som centralort, medan Slite köping skulle bli den tredje centralor
ten. Dessa tre block hade alla över 8000 invånare 1962. Vid alternativen med 
fyra eller fem block skulle Klintehamn och/eller Romakloster också bli central
orter. Dessa båda block skulle dock inte nå upp till 8000 invånare. Dessutom 
förutspåddes en fortsatt befolkningsminskning. Länsstyrelsen valde att i sitt pre
liminära förslag föreslå att länet (ön) indelades i tre block med Visby stad, Slite 
köping och Hemse samhälle som centralorter.1092 1093

Nästa steg var kommunernas yttranden över det preliminära förslaget. Bara 6 
av 14 kommuner i länet tillstyrkte förslaget för egen del, men det fanns en sam
stämmighet om att det borde bildas fem block i länet. Även landstingets förvalt
ningsutskott stödde denna tanke.1094 Länsstyrelsen valde ändå att i sitt slutliga 
förslag, som överlämnades till departementet den 14 januari 1963, alt stå fast vid 
sitt preliminära förslag om en indelning i tre block.1095 Förslaget godkändes inte 
av regeringen vid det definitiva beslutet om blockindelningen, vilket fattades den 
23 april 1964. Det blev ett kommunblock av hela länet. Det fanns främst två skäl. 
För det första att Visby stad var centralort för stora delar av länet. För det andra 
ville nästan alla kommuner ha fem block och inte tre, men en uppdelning på fem 
block innebar att två block fick för låg folkmängd.1096

1092 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1964-04-23, Nr 65: Förslag till plan 
för indelning av Gotlands län i kommuner, upprättat av länsstyrelsen 1962-10-04, s 2 -10 och bilaga 
64-65.

1093 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1964-04-23, Nr 65: Förslag till plan 
för indelning av Gotlands län i kommuner, upprättat av länsstyrelsen 1962-10-04, Länsstyrelsens 
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Länsstyrelsernas överläggningar med 
kommunerna
Södermanland var ett av de län där Länsstyrelsens överläggningar med länets 
kommuner finns ordentligt dokumenterade i särskilda protokoll. Länet hade år 
1962 39 kommuner. Länsstyrelsen höll de första mötena den 5 mars 1962. Totalt 
hölls det 18 möten fram till den 3 september 1962. I flertalet fall samlade Läns
styrelsen alla de kommuner som sannolikt skulle ingå samma block. Länsstyrel
sen tycks redan på ett tidigt stadium ha haft en relativt klar bild av hur blockin
delningen kunde utformas. Med vissa kommuner höll man separata överlägg
ningar. Det handlade främst om kommuner som kunde tänkas bilda ett eget 
block, delas upp på mer än ett block eller ingå i ett block som hade sin centralort 
utanför länet. Landshövding Ossian Sehlstedt (1904—1983) deltog i överlägg
ningarna. Flertalet kommuner intog ståndpunkter som var i linje med reform- 
principerna. Åsikterna avvek inte heller så mycket från de tankegångar som 
Länsstyrelsen hade när de kallade kommunerna till överläggningar med början i 
mars 1962. Det förekom ibland intem oenighet mellan representanter från 
samma kommun. Den var ofta betingad av i vilken kommundel som personerna 
var bosatta. Det finns exempel på tankar om en blockbildning som sannolikt var 
ett avsteg från reformprinciperna. Fyra kommuner ville bilda ett landsbygds- 
block istället för att tillhöra block med större centralorter.10,7

Städerna Torshälla och Mariefred samt Malmköpings köping hade önskemål 
om att fa bli centralortskommuner, men de närliggande kommunerna ville hellre 
ha Eskilstuna, Strängnäs och Flen som centralorter. Malmköping ansåg det vara 
befogat att utnyttja möjligheterna i riksdagsbeslutet att det under vissa omstän
digheter fanns möjligheter att göra avsteg från principerna. Ett skäl var att kö
pingen hade väl utbyggd service. Om inte Malmköping fick bli centralort skulle 
en del viktig service försvinna. Oxelösunds stad, som hade fler än 8000 invånare, 
men som var liten till arealen och dessutom låg nära Nyköping, kunde med större 
framgång kräva att fa bilda ett eget block. Även Västra Vingåkers landskommun 
ville bilda block enbart utökat med en församling från en annan landskommun, 
vilket också godtogs av Länsstyrelsen.1098

De största svårigheterna vid överläggningarna med kommunerna fanns i den 
östra länsdelen i gränstrakterna mot Stockholms län. Det gällde inte minst att 
Trosa stad och Vagnhärads kommun inte kunde tänka sig att ingå i ett block med 
Gnesta köping som centralort. Gnesta var däremot positivt inställd. Daga kom
mun hade sympatier för att ingå i ett block med Södertälje som centralort, men 
kunde också tänka sig att ha Gnesta som centralort. De två kommuner i den östra 
länsdelen som låg allra närmast Södertäljeområdet, Hölö och Enhörna, var uttalat 
positiva till att ingå i block med centralort i Stockholms län.1099

1051 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1964-02-07, Nr 49, volym 1. Proto
koll fört vid överläggningar med berörda kommuner och länsmyndigheter i kommunblocksfrågan 
1962.
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Länsstyrelsen hade även en överläggning med företrädare för de olika statliga 
länsmyndigheterna samt med landstingets förvaltningsutskott. Mötet hölls den 6 
juli 1962 och vid denna tidpunkt uppgav Länsstyrelsens representanter att de 
ämnade föreslå att länet indelades i åtta block. De närvarande sade sig inte ha 
några invändningar mot Länsstyrelsens förslag.1100

Länsstyrelsens preliminära respektive slutliga förslag till blockindelning var 
snarlika. Man föreslog en indelning i åtta block.1101 Efter att Länsstyrelsens slut
liga förslag hade överlämnats till regeringen skedde det överläggningar mellan 
företrädare för departementet, Länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms 
län samt kommunerna i den östra länsdelen och i Södertäljeområdet. Länsstyrel
serna förde fram förslaget att låta sex kommuner i den östra länsdelen ingå i Sö- 
dertäljeblockel i Stockholms län.110“ Regeringen tog sitt beslut om blockindel
ningen den 7 februari 1964. I relation till det reviderade förslag som Länsstyrel
sen hade ställt sig bakom blev det bara en liten ändring.1103

Att det förekom talrika överläggningar mellan länsstyrelserna och kommuner
na går att konstatera genom pressundersökningar som jag gjort från andra halv
året 1962. I vissa län ägde mötena rum under sensommaren och under hösten 
1962. I Värmlands län skedde ett flertal överläggningar under oktober 1962.'104 
Ett annat exempel på möten under hösten 1962 var Älvsborgs län, där överlägg
ningar bl.a. ägde rum under september och oktober 1962.""' 1 Blekinge län hölls 
det ett relativt stort antal sammankomster under oktober 1962.'100 1 Kronobergs 
och Kalmar län höll däremot respektive Länsstyrelse överläggningar med kom
munerna redan i mars och april 1962. 1 Kronobergs län hölls det även under juni 
och september 1962 möten tillsammans med Länsstyrelserna i Hallands respek
tive Kalmar län för att diskutera blockindelningen i gränstrakterna mellan lä
nen."07 Ett annat län med överläggningar på ett tidigt stadium var Kopparbergs 
län, där arbetet var slutfört redan under sommaren 1962.1108

1,00 Sc not 1097 ovan.
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1103 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1964-02-07, Nr 49, volym 2: Kungl. 
Brev till länsstyrelsen i Södermanlands län 1964-02-07, med tillhörande bilaga i form av PM.

1104 Nya Wermlands-Tidningen 1962-10-16, 1962-10-17, 1962-10-19, 1962-10-23, 1962-10-26 och 
Värmlands Folkblad 1962-10-13, 1962-10-16 och 1962-10-17.

"°5 Borås Tidning 1962-08-28, 1962-10-09, 1962-10 19 och Göteborgs-Posten 1962-09-25.
1106 Blekinge Läns Tidning 1962-10-20, 1962-10-23, 1962-10-24 och 1962-10-27.
1,07 Smålandsposten 1962-03-17, 1962-03-24, 1962-04-10, 1962-04-12, 1962-04-14, 1962-04-17, 

1962-04-26, 1962-06-30 och 1962-09-08.
nos Dala-Demokraten 1962-08-22.



Länsstyrelsernas preliminära förslag 1962
Under andra halvåret 1962, främst under årets båda sista månader, lade länssty
relserna fram preliminära förslag till blockindelning. Några län var dock tidigt 
ute med sina förslag. 1 Gävleborgs län presenterades förslaget den 5 juli 1962 
och kommunerna skulle lämna sina yttranden senast den 31 oktober 1962.1"1'9 
Länsstyrelsen låg fem månader före de länsstyrelser som var färdiga med sina 
preliminära förslag i december 1962. Länsstyrelsen i Skaraborgs län upprättade 
också sitt preliminära förslag på ett tidigt stadium. Det presenterades den 21 sep
tember 1962. Det tidiga preliminära förslaget bör ha bidragit till alt Länsstyrel
sen kunde överlämna sitt slutliga förslag till blockindelning till regeringen nästan 
en månad i förtid, den 8 mars 1963."111 Länsstyrelsen i Älvsborgs län var sist ut, 
den 21 december 1962. Denna Länsstyrelse höll överläggningar med kommu
nerna så sent som i oktober 1962.1109 1110 1111

De preliminära förslagen till blockindelning fick stor uppmärksamhet i de reg
ionala/lokala dagstidningarna och det var inte ovanligt att förslagen kommente
rades på ledarsidan. Tidningarna var på ledarsidan, oberoende av partifärg, i re
gel ganska nöjda med länsstyrelsernas förslag i de län som har undersökts."12 
Landskommunernas Tidskrift redovisade förslagen sin helhet.1112 1113

Förslagen kunde även beröra angränsande delar av andra län, men i tabellen 
nedan sker en fokusering på vad länsstyrelsen i det egna länet föreslog. Tabellen 
bygger på länsstyrelsernas huvudalternativ, om flera alternativ redovisades.

1109 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1963-12-19, Nr 84: Länsstyrelsens 
preliminära förslag till plan for länets indelning i kommunblock 1962-07-05 (Redovisat som bilaga 
F i Länsstyrelsens slutliga förslag till plan för länets indelning i kommuner 1963-03-25).

1110 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1964-03-06, Nr 45: Länsstyrelsens 
slutliga förslag till länets indelning i kommunblock 1963-03-08 s 10 ff. Göteborgs-Posten 1962-09- 
22.

1111 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1964-03-06, Nr 44: Länsstyrelsens 
slutliga förslag till länets indelning i kommunblock 1963-03-28 och 1963-04-26 (Redovisat som bi
laga D:8 i det slutliga förslaget). Borås Tidning 1962-12-21 och Göteborgs-Posten 1962-12-22.

1112 Till exempel Blekinge Läns Tidning 1962-1 1-12, Borås Tidning 1962-12-22, Göteborgs-Posten 
1962-12-06 och 1962-12-07, Jönköpings-Posten 1962-12-19 och 1962-12-20, Norrbottens-Kuriren 
1962-10-13, Nya Norrland 1962-1 1-30, Nya Wermlands-Tidningen 1962-12-13 ,Vestmanlands Läns 
Tidning 1962-11-28, Värmlands Folkblad 1962-12-13, Smålandsposten 1962-12-08, Sundsvalls 
Tidning 1962-11-30, Västerbottens-Kuriren 1962-12-11 och Västerbottens Folkblad 1962-12-11 
och 1962-12-12.

1113 Landskommunernas Tidskrift ///963 s 22 49.



Tabell 58 Länsstyrelsernas preliminära förslag till blockindelning 1962

Län Antal

kommuner

1963

Blockindelning enligt preliminärt förslag Antalet

kommuner

per blockAntal

block

Varav block

1 kommun

Varav block med
under 8000 inv.

Stockholms s 1 1 1 0 1,0

Stockholms 1 52 31 18 11 1.7

Uppsala 25 9 1 2 2,8

Södermanland 39 a) 8 1 0 4,9

Östergötland 44 18 3 7 2,4
Jönköping 54 14 1 5 3,9

Kronoberg 42 9 0 0 4,7

Kalmar 50 14 0 0 3,6

Gotland 14 3 0 0 4,7

Blekinge 21 5 0 0 4,2

Kristianstad 57 17 2 2 3,4

Malmöhus 70 b) 23 3 6 3,0

Halland 39 7 0 1 5,6

Göteborg/Bo 43 b) 14 4 3 3,1
Älvsborg 66 24 5 9 2,8

Skaraborg 56 17 2 6 .3,3

Värmland 51 19 4 4 2,7

Örebro 31 14 2 2 2,2

Västmanland 27 12 4 5 2,3
Kopparberg 47 15 1 0 3,1
Gävleborg 39 11 2 1 3,5

Västernorrland 41 10 1 0 4,1
Jämtland 34 10 0 1 3,4
Västerbotten 33 16 6 4 2.1
Norrbotten 30 14 5 1 2,1
Totalt 1006 335 66 70 3,0

a) I alternativ ett hade ett block sin centralort i Stockholms län, men bestod till största delen av kom
muner i Södermanlands län.
b) Baserat på Länsstyrelsens förslag och storstadsutredningens förslag.

Källa: Riksarkivet, Marieberg: Konseljakter Inrikesdepartementet: 1963-12-19, 
Nr 82-88 (Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län), 1964-02-07, Nr 47 51 (Stockholms, Upp
sala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län) 1964-03-06, Nr 42 och 44— 
45 (Hallands, Älvsborgs och Skaraborgs län), 1964-04-03, Nr 51-55 (Östergöt
lands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län), och 1964-04-23, Nr 
65-67 (Gotlands, Kristianstads och Malmöhus län). Göteborgs Universitetsbib
liotek: Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Förslag till indelning av Göte
borgs och Bohus län i block 1962-12-01. SOU 1963:6 s 104ff och 170ff.



Som framgår av tabellen föreslog länsstyrelserna att de dåvarande 1006 kommu
ner skulle indelas i 335 block. Överståthållarämbetet för Stockholms stad lade 
dock inte fram något formellt förslag, utan forutsatte att huvudstaden skulle läm
nas utanför blockindelningen. Enligt förslagen skulle sammanlagt 66 kommuner 
inte beröras av blockindelningen. Av kommunerna i Stockholms län föreslogs 18 
av 52 inte alls beröras av nyindelningen. Andra län med många kommuner (i re
lativa tal) utanför blockindelningen var Västerbottens och Norrbottens län. 1 sex 
län var det däremot inga kommuner som lämnades orörda av indelningen i block. 
Bland dem fanns Kronobergs, Gotlands, Hallands och Jämtlands län.

Enligt reformprinciperna var riktpunkten att blocken skulle ha minst 8000 in
vånare 1975. Detta var inte något absolut krav, utan även andra faktorer som 
centralortsfunktionen, näringsmässig homogenitet, geografiska avstånd och sär
skilda förhållanden i storstadsområdena skulle vägas in. Enligt de preliminära 
förslagen var det 70 block som hade under 8000 invånare. Även här var skillna
derna mellan länen omfattande. Flest sådana block föreslogs i Stockholms län. 
Även länsstyrelserna i Malmöhus, Älvsborgs och Östergötlands län hade varit 
ovanligt benägna att föreslå block med låg folkmängd. I Stockholms och Älvs
borgs län fanns det tveklöst en koppling till att de båda länsstyrelserna hade läm
nat förslag om att relativt många kommuner inte skulle beröras av blockindel
ningen. Ett antal av de aktuella kommunerna i Stockholms län hade karaktären 
av förortskommuner med ganska snabbt växande folkmängd, varför det på goda 
grunder kunde antas att dessa block nådde över 8000 invånare 1975. 1 åtta län, 
inklusive Stockholms stad, var det inget block som hade under 8000 invånare. 
Det gällde bl.a. Södermanlands, Blekinge och Kopparbergs län.

Med tanke på de långa avstånden i Norrland skall det noteras att endast 7 av 
de 61 föreslagna blocken i de fem länen hade under 8000 invånare. Fyra av dessa 
fanns i Västerbottens län, som var den Länsstyrelse i Norrland som hade varit 
minst strikt med att hålla på riktpunkten för folkmängden, även om det fanns 
möjlighet att göra undantag utifrån avståndsskäl. Detta har även berörts ovan i 
avsnittet om tillvägagångssättet. Det till folkmängden allra minsta blocket före
slogs dock i Göteborgs och Bohus län, nämligen ö-kommunen Slyrsö (utan bro), 
som hade 2700 invånare. Siffran 335 block bör relateras till den provindelning 
som de indelningssakkunniga hade redovisat. Vid en minimifolkmängd på 6500 
invånare i blocken blev det 314 block om församlingsgränsema var minsta bygg
sten i indelningen och 307 block om de bildades av hela kommuner.1114 Länssty
relserna tycks i sina förslag till preliminär blockindelning ha tillämpat en mini
mifolkmängd som var lägre än 6500 invånare.

Utifrån ett implementeringsteoretiskt perspektiv hade genomförandet inte va
rit enhetligt. Reliabiliteten, alltså tillämpningen på grundval av den styrning som 
angavs i riksdagsbeslutet, var med andra ord inte total. Samtidigt måste det 
framhållas att principbeslutet i riksdagen gjorde det möjligt att kunna göra vissa 
avsteg från reformens huvudprinciper, exempelvis på geografiska grunder (långa 
avstånd). Här var Västerbottens län ett bra exempel. De många undantagen från 
minimifolkmängden i Östergötlands, Malmöhus och Älvsborgs län var svårare

1114 SOU 1961:9 s 152f.



att förankra i reformprincipema. Processen var inte något typexempel på en trad
itionell implementering, där förvaltningen verkställde princip-/inriktningsbeslut 
fattade av regering och riksdag, eftersom alla beslut om blockindelningen skulle 
fastställas av regeringen. Högern hade i sin reservation 1962 i andra hand yrkat 
att blockindelningen skulle beslutas av länsstyrelserna."15 Då hade det blivit 
fråga om en traditionell implementering.

Kommunernas yttranden över länsstyrel
sernas preliminära förslag 1962-1963
Landets kommuner lämnade sina yttranden över de preliminära förslagen till 
blockindelning under slutet av 1962 och fram till och med mars 1963. Ett undan
tag var Gävleborgs län där yttrandena lämnades redan under eftersommaren 
1962. Alla kommuner utom Stockholms stad fick tillfälle att yttra sig och det var 
mycket få kommuner som inte utnyttjade denna möjlighet. Dessa yttranden (eller 
frånvaron av yttranden) har delats in i totalt åtta kategorier enligt följande:

• Tillstyrker. Det betyder att kommunen har tillstyrkt förslaget eller inte 
haft någon invändning mot det. Till denna kategori räknas även krav på 
att det skulle göras mindre gränsregleringar.

• Tillstyrker, men vill kvarstå som egen kommun så länge som möjligt. I 
detta fall godtog kommunen att ingå i kommunblocket, men ställde sig 
kallsinnigt till att det på sikt skulle leda till en sammanläggning.

• Avstyrker och vill bilda eget kommunblock. Kommunen avstyrkte läns
styrelsens förslag och ställde krav på att kommunen skulle lämnas orörd 
av blockindelningen.

• Avstyrker och vill bli centralort. Kommunen var mot att ingå i ett kom
munblock med en annan ort som centralort och yrkade på en ändrad 
blockindelning, där den egna kommunen skulle bli centralort i blocket.

• Avstyrker och vill tillhöra block med annan centralort. Kommunen ville 
tillhöra ett kommunblock med en annan centralort än vad länsstyrelsen 
hade föreslagit.

• Avstyrker på annan grund. Kommunen krävde att blockets sammansätt
ning skulle förändras, företrädesvis antingen göras större eller mindre 
med minst en hel församling.

• Tar inte ställning til! förslaget. Kommunen behandlade frågan, men 
ville inte la ställning i sakfrågan.

• Avstår från att lämna yttrande. Kommunen tog inte upp frågan till poli
tisk behandling.

De dåvarande 1006 (från ingången av 1963) svenska primärkommunerna yttrade 
sig över de preliminära förslagen utifrån vad som framgår av tabellen nedan. 1115

1115 Konstitutionsutskottets utlåtande 1962, Nr I, s 37ff.



Tabell 59 Kommunernas yttranden över länsstyrelsernas preliminära 
förslag 1962-1963

Ställningstagande Antal Andel (%)

Tillstyrker 651 65
Tillstyrker, men vill kvarstå som egen kommun så länge som möjligt 43 4

Avstyrker och vill bilda eget kommunblock 47 5

Avstyrker och vill bli ccntralorlskommun 45 5

Avstyrker och vill tillhöra block med annan centralort 74 7
Avstyrker på annan grund 143 14

Tar inte ställning till forslaget 0 0

Avstår från att lämna yttrande 3 0

Totalt 1006 100

Källa: Riksarkivet, Marieberg: Konseljakter Inrikesdepartementet: 1963-12-19, 
Nr 82-88 (Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län), 1964-02-07, Nr 47-51 (Stockholms, Upp
sala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län), 1964-03-06, Nr 42 och 44— 
45 (Hallands, Älvsborgs och Skaraborgs län), 1964-04-03, Nr 51-55 (Östergöt
lands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län), och 1964-04-23, Nr 
65-67 (Gotlands, Kristianstads och Malmöhus län). Länsstyrelsen i Västra Göta
lands län, arkivet i Göteborg: Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Plane- 
ringsseklionen. Inkommande handlingar. 111 J, 1962, D I ab, innehållande yttran
den från kommunerna i Göteborgs och Bohus län. Otryckt källmaterial från 
kommunala arkiv enligt vad som anges i bilaga 3 på sidorna 572—585.

Det visade sig alltså att 65 procent av kommunerna tillstyrkte förslaget och ytter
ligare fyra procent tillstyrkte förslagen, men med garderingen att kommunen 
ville kvarstå som egen kommun sä länge som möjligt. Med tanke på all reformen 
då byggde på frivilliga sammanläggningar var sådana ambitioner ingen orealist
isk tanke. I formell mening var det 69 procent av kommunerna som hade till
styrkt förslagen. Detta måste betecknas som en hög siffra och indikera att mot
ståndet mot reformen inte var så utbrett. Det får anses troligt att uppslutningen 
inte hade varit lika stor om det hade gällt direkta sammanläggningar. Åtminstone 
måste de kommuner som förklarade alt de tillstyrkte förslagen, men som i det 
längsta ville kvarstå som egna kommuner, med stor sannolikhet räknas bort. Vid 
storkommunreformen var andelen kommuner som tillstyrkte de preliminära för
slagen 65 procent sett till de kommuner som tog ställning till förslagen och 59 
procent av alla kommuner." u’ Skillnaderna mellan reformerna var inte så stor.

Andelen kommuner som pä någon grund avstyrkte förslagen var 31 procent 
(med avrundningama 30 procent). 1 absoluta tal handlade det om 310 kommuner. 
Utifrån den principiella inställningen är det av intresse att dela upp de avstyrkan-

Wångmar 2003 s 151 ff.



de kommunerna i två huvudgrupper, dels de som antingen ville bilda ett eget 
block eller ville bli centralortskommun, dels de som ville tillhöra ett block med 
annan centralort eller ville ha en annan sammansättning på det block där de före
slogs ingå. De båda huvudgrupperna uppgick till 92 respektive 218 kommuner. 
Kraven på eget block eller att bli centralortskommun skulle i de allra flesta fall 
medföra en utökning av antalet block, vilket innebar att antalet block hade be
hövts utökas med närmare 90 för att tillfredsställa de aktuella kommunernas öns
kemål. I så fall hade landet blivit indelat i runt 420 kommunblock.

Det måste betraktas som intressant att ta reda på i vilken utsträckning som 
kraven på att fa bli eget block eller att bli centralortskommun uppfyllde de re
formprinciper som angetts i riksdagsbeslutet. Det är enklast att följa upp vilken 
folkmängd som blocken skulle få om kommunernas krav infriades.

I tabellen nedan redovisas kommunernas yttranden över de preliminära för
slagen relaterade till kommunernas folkmängd.

Tabell 60 Kommunernas yttranden över de preliminära förslagen 
1962—1963 i relation till folkmängden i kommunerna

Folkmängd

1963-01-01

Ställningstagande Totalt

Tillstyrker Avstyrker EJTS/

IS

T T-

KEK

A-

EKB

Λ-

CK

A-

AKB

A-

AAG

0-1999 80 5 2 2 13 9 1 112
2000-3999 294 27 20 23 51 53 0 468
4000 5999 114 8 17 16 7 27 0 189
6000-7999 48 1 5 0 2 17 1 74
8000-9999 27 1 3 1 1 11 0 44

10000-14999 40 1 0 3 0 6 0 50
15000-19999 14 0 0 0 0 3 0 17
20000-29999 16 0 0 0 0 9 0 25
30000-49999 10 0 0 0 0 3 0 13
50000-99999 7 0 0 0 0 4 0 1 1

100000- 1 0 0 0 0 1 1 3
Totalt 651 43 47 45 74 143 3 1006

T: Tillstyrker. T-K.EK.: Tillstyrker, men vill kvarstå som egen kommun så länge som möjligt. 
A-EK.B: Avstyrker och vill bilda eget block. A-CK: Avstyrker och vill bli centralortskommun. 
A-AKB: Avstyrker och vill tillhöra block med annan centralort. A- AAG: Avstyrker på annan 
grund. EJTS/1S: Ej taget ställning eller inte svarat.

Källa: Se tabell 59 ovan samt Årsbok för Sveriges kommuner 1963.

Tabellen visar att bara tre av de kommuner som framförde krav på att få bilda ett 
eget block hade en folkmängd som var på minst 8000 invånare. Två kommuner 
hade till och med under 2000 invånare och begärde ändå att få bilda eget block.



Två av de kommuner som framförde krav på eget block hade runt 13 mil till den 
föreslagna centralorten räknat från kommunernas respektive huvudorter. Det var 
Frostvikens kommun i Jämtlands län, som hade 2543 invånare, och Tärna kom
mun i Västerbottens län, vars folkmängd uppgick till 2209 invånare. Frostvikens 
kommuns motivering till alt få bli eget kommunblock har för övrigt citerats all
deles i inledningen till denna bok. Det minsta blocket var Styrsö i Göteborgs och 
Bohus län med cirka 2700 invånare. Mot denna bakgrund hade det inte varit helt 
överraskande om länsstyrelserna i Jämtlands respektive Västerbottens län försla
git att Frostviken och Tärna skulle få bilda egna block.

Enligt principbeslutet var del tillåtet med avsteg från kravet på att folkmäng
den måste vara 8000 invånare 1975 i glesbygdsområden, men det var inte god
tagbart med block som hade en folkmängd som låg väsentligt under 8000 invå
nare. En överväldigande majoritet av de kommuner som ville få bilda eget block 
hade inte sina krav förankrade i reformprinciperna. Ett uppfyllande av önskemå
len skulle därmed leda till ett stort antal avsteg från gällande principer. På 
grundval av reformprincipema borde inte regeringen kunna godkänna att Styrsö 
kommun fick bilda ett eget block och inte heller hörsamma kraven från Frostvi
kens och Tärna kommuner om egen blockbildning.

Folkmängden i de blockbildningar som framfördes av kommuner som ville bli 
centralortskommuner går inte att direkt utläsa ur tabellen. Det går bara att se 
kommunens egen folkmängd. Av de 45 kommunerna hade 41 färre än 6000 in
vånare. De resterande fyra hade mellan 8000 och 15 000 invånare. Att kommu
ner med så hög folkmängd inte fick bli centralortskommuner var ovanligt. Det 
gällde Huskvarna stad i Jönköpings län, Valbo och Söderala kommuner i Gävle
borgs län samt Frösöns köping i Jämtlands län. I samtliga fall var kommunernas 
huvudorter (centrum) belägna i nära geografisk anslutning till stora cenlralorts- 
kommuner (Jönköping, Gävle, Söderhamn och Östersund). Det är exempel på att 
centralortsprincipen gick före folkmängden som grund för blockindelningen. 
Detta gällde inte i storstadsområdena, särskilt inte i Stockholmsområdet. De fyra 
kommunerna ovan hade haft en betydligt större chans att få bli centralortskom- 
mun eller bilda eget kommunblock om de hade utgjort förortskommuner till nå
gon av de tre största städerna i landet.

Folkmängden i de block som föreslogs av de 45 kommuner som önskade att 
få bli centralortskommuner var genomsnitlligen högre än i de 47 kommuner som 
ville bilda block som bara bestod av den egna kommunen. En viktig komplikat
ion i samband med kraven på att få bli centralortskommun i ett kommunblock 
var att det mycket väl kunde hända att de andra kommuner som kommunen 
också föreslog skulle ingå i blocket inte alls ville ha en sådan blockindelning, 
utan var tillfreds med den kommunblocksindelning som länsstyrelsen föreslagit.

Den länsvisa fördelningen av yttrandena framgår av tabellen nedan.



Län Ställningstagande Totalt

Tillstyrker Avstyrker EJTS/

IS

T T-

KEK

A-

KKB

A-

CK

A-

ΛΚΒ

A-

AAG

Stockholms s 0 0 0 0 0 0 1 1

Stockholms 1 41 0 3 2 1 4 1 52

Uppsala 20 1 1 1 0 2 0 25

Södermanland 27 2 0 6 3 1 0 39

Östergötland 25 2 5 1 0 i 1 0 44

Jönköping 31 5 3 4 2 9 0 54

Kronoberg 20 4 1 4 9 4 0 42

Kalmar 37 0 3 1 2 7 0 50

Gotland 6 0 0 2 3 3 0 14

Blekinge 15 5 0 0 0 1 0 21

Kristianstad 29 0 4 4 2 18 0 57

Malmöhus 38 1 3 3 6 19 0 70

Halland 24 1 0 4 5 5 0 39

Göteborg/Bo 17 9 4 2 4 7 0 43

Älvsborg 49 2 3 0 4 8 0 66

Skaraborg 41 1 1 0 6 7 0 56

Värmland 40 0 1 0 2 8 0 51

Örebro 19 0 1 2 4 5 0 31

Västmanland 25 1 0 0 0 0 1 27

Kopparberg 29 3 2 2 4 7 0 47

Gävleborg 28 3 2 2 4 0 0 39

Västernorrland 26 0 2 1 7 5 0 41

Jämtland 13 3 6 3 3 6 0 34

Västerbotten 22 0 2 1 2 6 0 33

Norrbotten 29 0 0 0 1 0 0 30

Totalt 651 43 47 45 74 143 3 1006

T: Tillstyrker. T-KEK: Tillstyrker, men vill kvarstå som egen kommun så länge som möjligt. 
Λ-EKB: Avstyrker och vill bilda eget block. A-CK: Avstyrker och vill bli ccntralortskommun. 
A-AKB: Avstyrker och vill tillhöra block med annan centralort. A- AAG: Avstyrker på annan 
grund. EJTS/IS: Ej taget ställning eller inte svarat.

Källa: Se tabell 59 ovan.

Kommunernas yttranden över de preliminära förslagen uppvisade avsevärda 
skillnader mellan länen, i Blekinge, Västmanlands och Norrbottens län var det 
endast en kommun som inte hade tillstyrkt länsstyrelsernas förslag. 1 Blekinge



län fanns det emellertid fem kommuner som samtidigt uttryckte åsikten att de 
ville kvarstå som egna kommuner så länge som det var möjligt. Andra län med 
relativt hög andel kommuner som tillstyrkte förslagen var Stockholm, Uppsala 
och Gävleborg. I Gotlands och Jämtlands län var det däremot färre än hälften av 
kommunerna som tillstyrkte förslagen. Även i Kristianstads län var det en rela
tivt hög andel av kommunerna som avstyrkte. Kraven på att få bilda eget block 
var i absoluta tal störst i Östergötlands, Kristianstads och Jämtlands län. Önske
målen om att få status som centralort var mest frekventa i Södermanlands, Jön
köpings, Kronobergs, Kristianstads och I lallands län.

Om den länsvisa redovisningen fors samman till de tre landsdelarna blir utfal
let enligt vad som framgår av tabellen nedan.

Tabell 62 Fördelningen av kommunernas yttranden över länsstyrelsernas 
preliminära förslag 1962-1963 utifrån landsdel

Landsdel Ställningstagande Totalt

Tillstyrker Avstyrker EJTS/

IS

T T-KEK A-EKB A-CK A-AKB A-AAG

Götaland 332 30 27 25 43 99 0 556
Svealand 201 7 8 13 14 27 3 273
Norrland 118 6 12 7 17 17 0 177
Totalt 651 43 47 45 74 143 3 1006

T: Tillstyrker. T-KEK: Tillstyrker, men vill kvarstå som egen kommun så länge som möjligt.
A-EKB: Avstyrker och vill bilda eget block. A-CK: Avstyrker och vill bli ccntralortskommun. 
A-AKB: Avstyrker och vill tillhöra block med annan centralort. A- AAG: Avstyrker på annan 
grund. EJTS/IS: Ej taget ställning eller inte svarat.

Källa: Se tabell 59 ovan.

Andelen kommuner som tillstyrkte förslagen, inklusive de som samtidigt förkla
rade att de ville kvarstå som egen kommun så länge som möjligt, var högst i 
Svealand, med 76 procent. Motsvarande siffror i Götaland och Norrland uppgick 
till 65 respektive 70 procent. Kraven på att få bilda eget block eller att få bli cen- 
tralortskommun uppvisade däremot ganska små skillnader mellan landsdelarna. I 
Götaland framförde fem procent av kommunerna ett sådant krav. Samma siffra 
för Svealand och Norrland var tre och sju procent. Önskemålen om att få bli cen- 
tralortskommun var också förhållandevis jämnt fördelad: Götaland fyra procent, 
Svealand fem procent och Norrland fyra procent.

Fullmäktigemajoritetens betydelse för ståndpunkten gällande det preliminära 
förslaget till blockindelning redovisas i tabellen nedan.



Majoritctsläge i

fullmäktige

Ställningstagande Totalt

Tillstyrker Avstyrker EJTS/

IS

T T-KEK Λ-ΕΚΒ A-CK Λ-ΛΚΒ A-AAG

Borgerlig 293 31 28 25 44 70 1 492

Socialistisk 318 11 14 19 24 69 2 457

Annan 40 1 5 1 6 4 0 57

Totalt 651 43 47 45 74 143 3 1006

T: Tillstyrker. T-K.EK.: Tillstyrker, men vill kvarstå som egen kommun så länge som möjligt. 
A-EK.B: Avstyrker och vill bilda eget block. A-CK: Avstyrker och vill bli ccntralortskommun. 
A-AK.B: Avstyrker och vill tillhöra block med annan centralort. A- AAG: Avstyrker på annan 
grund. EJTS/IS: Ej taget ställning eller inte svarat.

Källa: Se tabell 59 ovan samt Kommunala valen, Del 2, 1958, och Kommunala 
valen, Del 2, 1962.

Skillnaderna utifrån majoritetslaget var på ett övergripande plan, sett till om 
kommunerna tillstyrkte eller avstyrkte förslagen, förhållandevis begränsade. 
Kommuner med socialistisk majoritet tillstyrkte i 72 procent av fallen de preli
minära förslagen. Motsvarande siffra för kommuner med borgerlig majoritet var 
66 procent, medan del i kommuner med annan majoritet var fråga om 72 procent.

En förklaring till skillnaden var att kommuner med socialistisk majoritet i 
större utsträckning var centralorter och därför generellt sett något mer positiva än 
randkommuner. Kommuner med borgerlig majoritet krävde i större utsträckning 
att få bilda eget block än kommuner med socialistisk majoritet. Sex procent av 
kommunerna med borgerlig majoritet ville bilda eget block, medan motsvarande 
siffra för kommuner med socialistisk majoritet var tre procent. I kommuner med 
annan majoritet var siffran nio procent, men denna grupp var begränsad i förhål
lande till grupperingarna med majoritet för ettdera politiska blocket.

Yrkanden om att tå bli centralorlskommun uppvisade mindre skillnader mel
lan kommuner med borgerlig respektive socialistisk majoritet, då fem procent av 
kommunerna med borgerlig majoritet krävde detta, medan siffran för kommuner 
med en socialistisk majoritet var fyra procent. Kommuner med borgerlig majori
tet var också mer benägna än kommuner med socialistiskt majoritet att yrka på 
att fa tillhöra ett block med annan centralort. Siffrorna var nio respektive fem 
procent. Det var bara i gruppen av kommuner som avstyrkte de preliminära för
slagen på annan grund som kommuner med socialistisk majoritet uppvisade nå
got högre procentuell andel än kommuner med borgerlig majoritet. Siffrorna var 
15 respektive 14 procent. I kommuner med annan majoritet var det sju procent.

Utifrån den status som kommunerna föreslogs fa vid kommunblocksindel- 
ningen (inte berörd, centralortskommun och randkommun) fördelades yttrandena 
enligt vad som framgår av tabellen nedan.



Föreslagen

status i blocket

Ställningstagande Totalt

Tillstyrker Avstyrker EJTS/

IS

T T-KEK Λ-ΕΚΒ A-CK Α-ΛΚΒ A-AAG

Inte berörts 60 0 0 0 0 4 2 66

Centralort 184 1 7 0 2 75 0 269

Randkommun 407 42 40 45 72 64 1 671
Totalt 651 43 47 45 74 143 3 1006

Källa: Se tabell 59 ovan.

Föga förvånande var andelen tillstyrkande kommuner högst bland de kommuner 
som föreslogs få bilda ett eget block, där 91 procent tillstyrkte. Bland de kom
muner som föreslogs bli centralort var andelen tillstyrkande kommuner 69 pro
cent. Dessa kommuner låg precis på genomsnittet för alla kommuner. Två kom
muner, Matfors i Västernorrlands län och Bureå i Västerbottens län, ville inte bli 
centralorter, ulan bli randkommuner i större block. I Malfors kommun togs be
slutet utan votering, medan omröstning ägde rum i Bureå kommun. Båda kom
munerna hade socialistisk majoritet. Dessa ställningstaganden gick emot den 
övergripande trenden, där krav på högre status i form av att fa bilda eget block 
eller yrkanden om att bli centralortskommun var talrika. Andelen randkommuner 
som tillstyrkte förslagen, inklusive de kommuner som även tillfogade att de ville 
vara kvar som egen kommun så länge det var möjligt, var 67 procent. Skillnaden 
i relation till centralortskommunema var bara två procentenheter, vilket måste 
ses som en liten differens.

Argument för att få bli eget kommunblock eller 
centralortskommun
Argumenten för att få bilda eget block eller att fa bli centralortskommun var inte 
sällan ungefär desamma, även om det fanns vissa skillnader.

Geografiska skäl spelade ofta en viktig roll för kraven på att få bilda eget 
kommunblock. I många fall menade man att den föreslagna centralorten inte ut
gjorde någon centralort för kommunens invånare, då kommunens egen huvudort 
(största tätort) hade samma servicefunktioner. Den service som inte fanns i den 
egna huvudorten erhölls istället i en större tätort (stad) som var belägen på ett 
längre avstånd. Det fanns därför inget behov av att utnyttja service i den före
slagna centralorten. Vidare anfördes att avståndet till den föreslagna centralorten 
var oskäligt långt. Det gällde främst kommuner i landets nordliga delar. Mot
ståndet mot att som randkommun behöva underordna sig en annan centralort 
hängde inte minst samman med vetskapen om att en del viktiga kommunala ser
vicefunktioner, särskilt den centrala kommunala administrationen, skulle place
ras i centralorten. För att koppla till de teoretiska utgångspunkterna ville kom-



munen undvika en centraliseringsprocess av kommunal service som också med
förde att invånarna hamnade i en perifer del av blocket. Ett perifert läge skulle 
medföra längre geografiska avstånd för att kunna göra besök hos den kommunala 
servicen. I fall med långa geografiska avstånd framhölls att det inte fanns någon 
möjlighet att fa en intressegemenskap i blocket. Detta skulle kunna tolkas som 
att det fanns små förutsättningar att i framtiden få den lokala identiteten knuten 
till kommunblocket istället för de nuvarande kommunerna, om inte den lokala 
identiteten var kopplad till ännu mindre geografiska enheter, exempelvis försam
lingarna (socknarna), som varit egna kommuner fram till 1952.'117

Ett annat ofta framfört motiv till egen blockbildning var betoningen av hur väl 
den kommunala verksamheten var utvecklad. Om kommunen förfogade över 
egen högstadieskola eller om en sådan var på väg att byggas upp kunde kommu
nen hävda att det inte fanns något behov av interkommunal samverkan. I de fall 
eget högstadium inte var aktuellt intog kommunerna en positiv inställning till av- 
talssamverkan med annan kommun. Kommunerna bortsåg från att en viktig prin
cip för reformen var att varje block skulle ha egen högstadieskola.11IK

Andra kommunala ansvarsområden som lyftes fram var förekomsten av mo
derna ålderdomshem och ett väl utbyggt vatten- och avloppsnät. Här förekom det 
också att den kommunala ekonomins beskaffenhet behandlades. Det var inte 
ovanligt att framhålla att den kommunala servicen hade kunnat byggas ut utan att 
utdebiteringen hade behövt höjas så mycket och utan större lån. Här blir kopp
lingen till begreppet kostnadseffektivitet tydlig. Några kommuner förde fram 
farhågor om att den kommunala servicen skulle försämras, till följd av att viktig 
kommunal service samlades i centralorten. Samtidigt skulle den kommunala ut
debiteringen komma att höjas, då sammanläggningen inte skulle medföra någon 
kostnadsrationalisering. Det får anses troligt att dessa politiker, särskilt om 
kommunen hade borgerlig majoritet, gjorde en annan prioritering mellan service 
och kostandseffektivitet än vad regeringen och den socialistiska riksdagsmajori- 
teten gjorde.1117 1118 1119

Ett ytterligare argument var alt kommunen var inne i en expansiv fas som 
skulle medföra en befolkningsökning, ibland så stor att folkmängden skulle över
stiga 8000 invånare 1975. Expansionen byggde i regel på att nya företag hade 
startats eller att befintliga företag hade utvecklats. 1 anslutning till detta betona
des också hur intensivt bostadsbyggandet var inom kommunen. För förortskom- 
muner kunde befolkningsökningen främst vara förknippad med bostadsbyggande

1117 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Inrikesdepartementet: 1963-12-19, Nr 82-88 (Värmlands, 
Kopparbergs, Gävleborgs, Västcrnorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län), 1964- 
02-07, Nr 47-51 (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län) 1964-03- 
06, Nr 42 och 44 45 (Hallands, Älvsborgs och Skaraborgs län), 1964-04-03, Nr 51-55 (Östergöt
lands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län), och 1964-04-23, Nr 65 67 (Gotlands, 
Kristianstads och Malmöhus län). Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet i Göteborg: Läns
styrelsen i Göteborgs och Bohus län, Plancringsscktioncn, Inkommande handlingar, 111 J, 1962, D I 
ab, innehållande yttranden från kommunerna i Göteborgs och Bohus län. Otryckt källmaterial från 
kommunala arkiv enligt vad som anges i bilaga 3 på sidorna 572-585.

1118 Se not 1117 ovan.
1119 Sc not 1117 ovan.



för personer med arbetsplats i annan kommun. Det förekom att kommuner befa
rade avfolkning om eget block inte godtogs.1 IJI

Kommunaldemokratiska argument framfördes sparsamt som skäl för egen 
blockbildning. Det utesluter inte att sådana motiv ändå fanns. Del är möjligt all 
det även fanns ett egenintresse hos politiker att ta behålla kommunen oförändrad. 
De skulle kunna riskera att gå miste om positioner och förmåner om den egna 
kommunen blev randkommun. Vid egen blockbildning skulle ingen förändring 
ske. Ett möjligt skäl till alt demokratiargumenten användes sällan var alt länssty
relsernas preliminära förslag i så liten utsträckning diskuterade demokratiska 
spörsmål, utan var starkt inriktade mot att bygga upp blocken kring en centralort. 
Kommunerna anpassade därför i viss mån sin argumentation därtill.1

Om motiven till att fa bli centralortskommun generaliseras visar det sig att del 
fanns två huvudspår. Det första var rent geografiskt och handlade om att den fö
reslagna centralorten i verkligheten inte fungerade som någon centralort för 
kommunen eller alt det föreslagna blocket var för stort till ytan. Det skulle med
föra att delar av den kommunala servicen samlades i en centralort som låg långt 
borta. Det gällde sålunda ett centraliseringsmotstånd, vilket var mest påtagligt 
för kommuner i de nordligaste länen, där avstånden var långa.1 122

Det andra huvudspåret betonade det samarbete och/eller den samhörighet som 
existerade mellan den aktuella centralortskommunen och de kommuner eller 
kommundelar som de ville ha med i blocket. 1 några fall kunde det handla om 
motstånd mot att större städer och landskommuner borde ingå i samma block, då 
det fanns risk för intressemotsättningar. Här finns det beröringspunkter med be
greppen lokal identitet och lokal identifikation. Det förefaller nämligen troligt att 
den lokala identiteten uppvisade större likheter i två närliggande landskommuner 
än i en större stad kontra en angränsande landskommun. Utifrån reformprinci- 
pema var det också viktigt att framhålla att kommunen hade en högstadieskola 
som tog emot elever från de kommuner som också borde ingå i blocket.1120 1121 1122 1123

Två andra motiveringar som känns igen från de kommuner som ville bilda ett 
eget block var dels den kommunala verksamhetens goda beskaffenhet. Dels 
gällde det i ett ganska begränsat antal fall de demokratiska aspekterna som gick 
ut på att det skulle bli ett större inflytande i ett mindre block. Även den positiva 
utveckling som förväntades i kommunen lyftes fram.1124

Voteringar i fullmäktige
I 142 kommuner avgjordes frågan efter votering. De utgjorde 14 procent av 
samtliga kommuner. Voteringarnas fördelning på länen och utifrån den stånd
punkt som segrade i omröstningarna redovisas i tabellen nedan.

1120 Sc not 1117 ovan.
1121 Sc not 1117 ovan.
1122 Sc not 1117 ovan.
1123 Sc not 1117 ovan.
1124 Sc not 1117 ovan.



Tabell 65 Förekomsten av voteringar vid kommunernas beslut om 
yttranden över länsstyrelsernas preliminära förslag 1962-1963

Län Majoritetens ställningstagande Totalt

Tillstyrker Avstyrker EJTS/
IS

T T-KEK Λ-ΕΚΒ A-CK A-AKB A-AAG

Stockholms stad 0 0 0 0 0 0 0 0

Stockholms län 4 0 0 0 1 3 0 8

Uppsala 3 0 0 0 0 0 0 3

Södermanland 3 0 0 2 1 0 0 6

Östergötland 4 0 3 0 0 0 0 7

Jönköping 3 0 2 2 0 1 0 8

Kronoberg 2 1 0 0 3 1 0 7

Kalmar 3 0 0 0 1 2 0 6

Gotland 0 0 0 0 0 0 0 0

Blekinge 0 0 0 0 0 0 0 0

Kristianstad 2 0 0 1 0 1 0 4

Malmöhus 4 0 1 2 3 2 0 12

Halland 2 0 0 2 4 1 0 9

Göteborg/Bohus 2 2 2 0 2 3 0 11

Älvsborg 3 0 0 0 3 4 0 10

Skaraborg 4 0 1 0 1 1 0 7

Värmland 4 0 I 0 1 4 0 10

Örebro 1 0 1 0 1 2 0 5

Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 0

Kopparberg 4 1 0 0 1 1 0 7

Gävleborg 1 0 0 1 0 0 0 2

Västernorrland 3 0 0 0 1 0 0 4

Jämtland 1 0 2 2 1 2 0 8

Västerbotten 3 0 0 0 1 3 0 7

Norrbotten 1 0 0 0 0 0 0 1

Totalt 57 4 13 12 25 31 0 142

Procent 1) 9 9 28 27 35 22 0 14

I )Proccntucll andel av anlalct kommuner som gjorde ställningstagandet.

Källa: Se tabell 59 ovan.

Högst andel voteringar (35 procent) ägde rum i de kommuner där majoriteten i 
fullmäktige avstyrkte de preliminära förslagen och istället ville tillhöra ett block 
med annan centralort. Den näst högsta procentuella andelen (28 procent) åter
fanns i kommuner där majoriteten yrkade att få bilda ett eget block. Den tredje 
mest konfliktskapande majoritetsståndpunkten var krav på att få bli cenlralorts- 
kommun. Den lägsta andelen voteringar fanns i kommuner som antingen helt



tillstyrkte förslagen (9 procent) eller tillstyrkte, men samtidigt förklarade att 
kommunen ville behålla sin självständighet i det längsta (9 procent).

I absoluta tal förekom flest voteringar i Malmöhus, Göteborgs och Bohus, 
Älvsborgs och Värmlands län. Kommunerna i Gotlands, Blekinge och Västman
lands voterade däremot inte alls. 1 de båda sistnämnda länen var andelen kom
muner som tillstyrkte förslagen hög. Om antalet voteringar relateras till det totala 
antalet kommuner i respektive län fanns det högsta relativa andelen voteringar i 
Göteborgs och Bohus län (28 procent), Jämtlands län (24 procent), Hallands län 
(23 procent) och Västerbottens län (21 procent). Jämtland var ett av de län där en 
hög andel kommuner avstyrkte det preliminära förslaget, men så var inte fallet i 
de tre andra länen med en hög andel voteringar.

Utöver voteringarna förekom reservationer, ibland av enbart en ledamot, i 
omkring 30 kommuner. Det betyder att votering och/eller reservation förekom i 
runt 170 kommuner, motsvarande 17 procent av kommunerna.

I tabellen nedan redovisas vilket motförslag som ställdes mot det vinnande 
förslaget (majoritetsförslagel) i slutvoteringen i fullmäktigeförsamlingarna.

Tabell 66 Majoritetens kontra minoritetens ståndpunkt vid voteringar 
gällande kommunernas yttranden över länsstyrelsernas preliminära 
forslag 1962-1963

Majoritetens Minoritetens ståndpunkt Totalt

ståndpunkt 1 T- Λ- A- A- A- EJTS/ Annan

KEK EKB CK AKB AAG
IS U

T 4 1 6 1 18 20 1 6 57

t-ki:k 2 1 0 0 1 0 0 0 4

A-EK.B 7 0 2 0 0 1 0 3 13
A-CK 7 0 1 2 0 1 0 1 12

Λ-ΛΚΒ 19 0 1 0 3 0 1 1 25

A-AAG 16 0 0 0 0 14 0 1 31

EJTS/1S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totalt 55 2 10 3 22 36 2 12 142

I ) Avser krav på bordläggning, återremiss, ställningstagande till andrahands-cllcr tredjehandsval och 
fall där källmaterialet inte tydligt innehåller uppgifter om förslaget.

Källa: Se tabell 59 ovan.

Av särskilt intresse utifrån en principiell syn på blockindelningen (en skeptisk 
inställning till reformen) är förekomsten av minoritetsyrkanden om att få bilda 
eget block eller att få bli centralortskommun, men där majoriteten intog en annan 
ståndpunkt. Tabellen visar att antalet minoritetsställningstaganden för eget block 
var 10, vilket skall jämföras med alt majoriteten intog denna ståndpunkt i 13 
kommuner. Krav på att få bli centralortskommun var en ståndpunkt från majori
teten i 12 kommuner, medan minoriteten bara anförde detta förslag i tre kommu
ner. Tillstyrkande av förslagen, inklusive tillstyrkan, med förbehåll om själv-



ständighet så länge som möjligt, var både från majoritetens och minoritetens sida 
drygt 40 procent av alla voteringar.

1 tabellen nedan anges vilken konfliktdimension som fanns i de kommuner där 
det har gått att studera hur varje enskild ledamot röstade. Det har varit möjligt för 
128 av 142 voteringar (90 procent), vilket måste ses som en hög siffra.

Tabell 67 Konfliktdimensioner vid voteringar gällande kommunernas 
yttranden över länsstyrelsernas preliminära förslag 1962-1963

Län Konfliktdimension Totalt

Parti Geografisk Annan Bilaga saknas

Stockholm stad 0 0 0 0 0

Stockholms län 5 0 3 0 8

Uppsala 3 0 0 0 3

Södermanland 4 0 1 1 6

Östergötland 6 1 0 0 7

Jönköping 3 3 0 2 8

Kronoberg 1 0 3 3 7

Kalmar 1 1 4 0 6

Gotland 0 0 0 0 0

Blekinge 0 0 0 0 0

Kristianstad 2 1 0 1 4

Malmöhus 7 2 3 0 12

Halland 4 1 3 1 9

Göteborg/Bohus 6 1 3 1 II

Älvsborg 5 3 1 1 10

Skaraborg 5 1 0 1 7

Värmland 5 5 0 0 10

Örebro 3 0 1 1 5

Västmanland 0 0 0 0 0

Kopparberg 7 0 0 0 7

Gävleborg 2 0 0 0 2

Västernorrland 3 0 1 0 4

Jämtland 2 2 2 2 8

Västerbotten 6 0 1 0 7

Norrbotten 0 0 1 0 1

Totalt 80 21 27 14 142

Källa: Se tabell 59 ovan samt otryckt källmaterial från statliga arkiv och tidning
ar enligt vad som redovisas i bilaga 3 på sidorna 572-585.

Åttio (63 procent) av de 128 voteringarna hade partipolitisk konfliktdimension. 
Det visar att partipolitiseringen av kommunalpolitiken inte var obetydlig i början 
av 1960-talet. Samtidigt var frågan om blockindelningen en av de viktigaste frå-



gor som kommunerna då behandlade, varför det inte är orimligt att tänka sig att 
partipolitiseringen var mindre påfallande i frågor med lägre dignitet.

De geografiska konflikterna var 16 procent, medan voteringarna med annan 
dimension var 21 procent. Annan konflikdimension kunde vara att en mindre del 
av Centerns fullmäktigeledamöter röstade för att kommunen skulle få bilda ett 
eget block, medan övriga ledamöter tillstyrkte förslaget om att kommunen skulle 
vara randkommun i ett större block. Störst risk för geografiskt betingade konflik
ter fanns i de fäll som det var aktuellt att dela upp en kommun på mer än ett 
block. Del kunde gälla att Länsstyrelsen hade föreslagit att hela kommunen 
skulle tillhöra ett block, men att fullmäktigeledamöterna från en eller flera för
samlingar tyckte att denna del av kommunen borde överföras till ett annat block.

De olika politiska partiernas ställningstaganden vid de voteringar som hade en 
partipolitisk konfliktdimension redovisas i följande tabell.

Tabell 68 Partiernas ståndpunkter vid voteringar gällande kommunernas 
yttranden över länsstyrelsernas preliminära förslag 1962-1963

Parti Ståndpunkt Totalt

T T- Λ- Λ- A- A- EJTS/ Annan

KKK EKB CK ΛΚΒ AAC
IS

S 40 2 1 5 11 15 0 1 75
K 1 1 0 1 0 0 2 0 0 14
c 16 1 8 8 14 13 2 2 64
Fp 19 3 6 4 12 13 1 3 61
H 21 2 5 6 10 23 1 1 69
Övriga 3 0 3 1 0 4 0 0 11
Totalt 110 8 24 24 47 70 4 7 294

Källa: Se tabell 67 ovan.

Två övergripande mått skall lyftas fram. Först gällde det i vilken omfattning som 
respektive parti tillstyrkte de preliminära förslagen, inklusive tillstyrkte, men 
ville kvarstå som egen kommun så länge som möjligt. 1 dessa fäll hamnade 
Kommunisterna högst med 79 procent. Av de stora partierna var det Socialde
mokraterna som uppvisade det högsta värdet, med tillstyrkan i 56 procent av fal
len. Närmast efter Socialdemokraterna kom Folkpartiet med 36 procent. Det näst 
lägsta värdet bland de större partierna fanns hos Högerpartiet, som i 33 procent 
av kommunerna med votering tillstyrkte förslagen. Den mest negativa inställ
ningen uppvisade Centerpartiet, med 27 procent. Med tanke på att Centern vid 
riksdagsbehandlingen var mest negativ till reformen var del ett förväntat utfall.

Partiernas inställning hade alltså en inte ointressant koppling till hur moder
partierna ställt sig i frågan vid riksdagsbehandlingen. Det parti som i störst ut
sträckning avvek var Folkpartiet, som låg närmare de andra borgerliga partiernas 
negativa inställning än Socialdemokraterna, vilka varit partiets samarbetspartner 
vid riksdagsbeslutet 1962. Här är det fullt tänkbart att se vissa åsiktsmässiga 
skillnader mellan Folkpartiets riksdagspolitiker och kommunalpolitiker. Även de



rent lokala partierna intog en ganska negativ inställning till de preliminära för
slagen vid voteringarna. Andelen tillstyrkande kommuner hamnade här på 27 
procent, med andra ord lika lågt som för Centerpartiet. Samtidigt var det fråga 
om ganska fa fall, varför slutsatserna inte bör bli för långtgående.

Den andra intressanta frågan är i vilken utsträckning som partierna stödde 
krav på egen blockbildning eller att kommunen borde fa bli centralortskommun. 
För Socialdemokraterna var andelen åtta procent och för Kommunisterna sju 
procent. Folkpartiet och Högern hamnade båda på 16 procent. Centerpartiet hade 
ett värde på 25 procent. De lokala partierna låg högst, med 36 procent.

Länsstyrelsernas slutliga förslag 1963
1 det stora flertalet fall överlämnade länsstyrelserna sina förslag till indelning i 
kommunblock till Inrikesdepartementet runt månadsskiftet mars/april 1963. I 
några fall skedde det dock betydligt tidigare. 1 Gotlands län ägde överlämnandet 
rum redan den 14 januari 1963. Det förekom dock att länsstyrelserna gjorde 
kompletteringar under de närmast följande månaderna och därför lämnade in för
slagen till departementet vid en senare tidpunkt än vad regelverket angav.1125

Ett exempel är Jämtlands län, där Länsstyrelsen för de norra och östra delarna 
av länet (6 av totalt 10 block var berörda), liksom för angränsande delar av Väs- 
ternorrlands län, skickade ut nya förslag, uppdelade på upp till fyra alternativ, till 
kommunblocksindelning till kommunerna för yttranden inför upprättandet av det 
slutliga förslaget. Detta skedde den 31 mars 1963, alltså precis när det slutliga 
förslaget egentligen skulle ha skickats in till Inrikesdepartementet. Enligt de mest 
långtgående alternativen skulle antalet block i länet reduceras från 10 till 7, var
vid alla kommunblock i nuläget hade över 8000 invånare.112'’ Av de 15 kommu
ner som lämnade yttranden var det 5 som tillstyrkte något alternativ, medan 10 
avstyrkte. De avstyrkande förslagen innebar att kommunerna i regel höll fast vid 
den ståndpunkt som hade intagits vid yttrandet över det preliminära förslaget. 
Länsstyrelsen valde därför att hålla fast vid sitt förslag om 10 block i länet.1127

1125 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Inrikesdepartementet: 1963-12-19, Nr 82 88 (Värmlands, 
Kopparbergs, Gävleborgs, Västcmorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län), 1964- 
02-07, Nr 47-51 (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län), 1964-03- 
06, Nr 42 och 44 45 (Hallands, Älvsborgs och Skaraborgs län), 1964-04-03, Nr 51 55 (Öster
götlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län), och 1964-04-23, Nr 65-67 (Got
lands, Kristianstads och Malmöhus län). Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet i Göteborg: 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Plancringsscktioncn, Inkommande handlingar, III J, 
1962, D I ab.

1126 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1963-12-19, Nr 86: Länsstyrelsens 
P.M. med alternativa förslag angående kommunblocksindclningcn i Jämtlands län 1963-03-31, 
Länsstyrelsens skrivelse om sitt slutliga förslag till indelning i kommunblock 1963-05-31 och 
Länsstyrelsens slutliga förslag till indelning i kommunblock 1963-05-31.

1127 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1963-12-19, Nr 86: Bilaga E:3, 
Sammanställning av till länsstyrelsen inkomna remissyttranden över alternativa förslag till kom- 
munblocksindclning i Jämtlands län och Länsstyrelsens slutliga förslag till indelning i kommun
block 1963-05-31.



Länsstyrelsernas slutliga förslag för hela landet redovisas i tabellen nedan.

Tabell 69 Länsstyrelsernas slutliga förslag till kommunblocksindelning 1963

Län Antal

kommuner

1963

Blockindelning enligt slutligt forslag Antalet

kommuner

per blockAntal
block

Varav
block =
1 kommun

Varav block med
under 8000 inv.

Stockholms s 1 I 1 0 1,0

Stockholms 1 52 31 18 11 1,7
Uppsala 25 9 1 2 2,8

Södermanland 39 8 1 0 4,9

Östergötland 44 17 3 7 2,6

Jönköping 54 14 1 5 3,9

Kronoberg 42 9 0 0 4,7

Kalmar 50 15 1 2 3,3

Gotland 14 3 0 0 4,7

Blekinge 21 5 0 0 4,2

Kristianstad 57 17 2 2 3,4

Malmöhus 70 a) 23 3 6 3,0

Halland 39 7 1 2 5,6

Göteborg/Bo 43 a) 17 5 3 2,5

Älvsborg 66 24 5 9 2,8

Skaraborg 56 17 2 6 3,3

Värmland 51 19 4 4 2,7

Örebro 31 b) 14 2 2 2,2

Västmanland 27 12 4 5 2,3

Kopparberg 47 15 1 0 3,1

Gävleborg 39 11 2 1 3,5

Västernorrland 41 10 1 0 4,1

Jämtland 34 10 0 1 3,4

Västcrboltcn 33 16 6 4 2,1

Norrbotten 30 14 5 1 2,1

Totalt 1006 338 69 73 3.0

a) Baserat på Länsstyrelsens förslag och storstadsutredningens betänkande.
b) Länsstyrelsen ville inte motsätta sig tillkomsten av ytterligare ett kommunblock, om Kungl. Maj:t 
ansåg att ett sådant block borde bildas. I så fall skulle det bli 15 kommunblock.

Källa: Se not 1125 ovan.

Generellt sett var förändringarna tämligen små, vilket indikerar att kommunernas 
krav på förändringar inte hade beaktats i särskilt stor utsträckning. Antalet kom
munblock hade emellertid ökat från 335 till 338. Vidare hade antalet kommuner 
som föreslogs lämnas utanför blockindelningen utökats från 66 till 69. Slutligen



var det nu 73 block som hade under 8000 invånare, vilket var tre fler än i de pre
liminära förslagen. De länsvisa förändringarna mellan de preliminära och slutliga 
förslagen åskådliggörs i tabellen nedan.

Tabell 70 Förändringar mellan länsstyrelsernas preliminära och slutliga 
förslag till kominunblocksindelning

Län linligt preliminärt förslag Enligt slutligt törslag

Antal
block

Varav
block
1 kommun

Varav
block med 
under 8000 
inv.

Antal
block

Varav
block - 
1 kommun

Varav
block med 
under 8000 
inv.

Stockholms s 1 1 0 1 1 0

Stockholms län 31 18 11 31 18 11

Uppsala 9 1 2 9 1 2

Södermanland 8 1 0 8 1 0

Östergötland 18 3 7 17 3 7

Jönköping 14 1 5 14 1 5
Kronoberg 9 0 0 9 0 0

Kalmar 14 0 0 15 1 2

Gotland 3 0 0 3 0 0

Blekinge 5 0 0 5 0 0

Kristianstad 17 2 2 17 2 2

Malmöhus 23 3 6 23 3 6

Halland 7 0 1 7 1 2

Göteborg/Bo 14 4 3 17 5 3

Älvsborg 24 5 9 24 5 9

Skaraborg 17 2 6 17 2 6

Värmland 19 4 4 19 4 4

Örebro 14 2 2 14 2 2

Västmanland 12 4 5 12 4 5
Kopparberg 15 1 0 15 1 0

Gävleborg 11 2 1 11 2 1

Västernorrland 10 1 0 10 1 0

Jämtland 10 0 1 10 0 1

Västerbotten 16 6 4 16 6 4

Norrbotten 14 5 1 14 5 1

Totalt 335 66 70 338 69 73

Källa: Se tabell 59 och 69 ovan.

Tabellen visar att synliga förändringar ägt rum i Östergötlands, Kalmar, Hallands 
och Göteborgs och Bohus län. 1 Östergötlands län hade antalet block reducerats 
med ett, medan del i Göteborgs och Bohus och Kalmar län blivit tre respektive 
ett block mer än i det preliminära förslaget. I Hallands län var antalet block oför-



ändrat, men det hade ändå skett två förändringar. Ett block hade lagts samman 
med ett större block, medan en kommun vid länsgränsen hade lämnats utanför 
blockindelningen. 1 del preliminära förslaget hade kommunen ingått i ett block 
som till största delen, inklusive centralorten, låg i Göteborgs och Bohus län. 1 de 
fyra fall som länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län och Kalmar län hade ut
ökat antalet block hade det skett efter krav från de berörda kommunerna.

Ökningen av antalet kommuner som skulle lämnas orörda av indelningen i 
block och antalet block med under 8000 invånare berodde främst på de ovan be
skrivna förändringarna. Dessa hade sin grund i de krav som ställts av kommu
nerna. Av de 47 kommuner som begärt att få bilda eget block var det två som fått 
gehör för sina krav. En av de 45 kommuner som ville bli centralortskommun 
hade fått sitt krav infriat. Två centralortskommuner enligt del preliminära försla
git hade blivit degraderade till randkommuner.

Den samlade slutsatsen blir att kommunernas krav på att få bilda eget block 
eller att få bli centralortskommun i fa fall hade någon effekt på länsstyrelsernas 
slutliga förslag. En del av de kommuner som inte fått gehör för sina förslag be
gärde företräde inför Inrikesdepartementet, helst med inrikesministern närva
rande. Dessa möten hölls från april 1963 till april 1964, vilket var den tid som 
departementet beredde länsstyrelsens slutliga förslag inför konseljbesluten.112ii

Inrikesdepartementets beredning
1963-1964
Dokumentationen från Inrikesdepartementet varierar mellan länen, men generellt 
sett är materialet begränsat. Till skillnad från vid storkommunreformen1 l2y gavs 
de berörda kommunerna sällan möjlighet att avge yttranden i fullmäktige över de 
nya förslag som blivit aktualiserade. I en del fall förekom det, ofta i ett ganska 
sent skede inför regeringsbeslutet, någon form av överläggningar med de kom
muner som var berörda av departementets överväganden om revideringar av 
länsstyrelsernas slutliga förslag till blockindelning.

I Jämtlands län hölls det överläggningar med företrädare för berörda kommu
ner och Länsstyrelsen den 25 oktober 1963, vilket var knappt två månader innan 
regeringen fastställde blockindelningen för länet. Den kommun som skulle för
lora sin status som centralortskommun var inte direkt överraskande motståndare 
till den av departementet väckta revideringen. Däremot var centralortskommu- 
nema i de två block som i så fall skulle utvidgas anhängare av förslaget. Försla
get blev också regeringens definitiva beslut till blockindelning.11,0 Det var inte 
heller helt ovanligt att kommuner på nytt behandlade blockindelningen i full- 1128 1129 1130

1128 Sc not 1125 ovan.
1129 Wångmar 2003 s 164f.
1130 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1963-12-19, Nr 86: Skrivelse från 

Inrikesdepartementet till berörda kommuner och till Länsstyrelsen i Jämtlands län 1963-10-09 och 
Minnesanteckningar från sammanträde med vissa kommuner angående kommunblock inför länssty
relsen i Jämtlands län 1963-10-25.



mäktige, för alt kunna göra uppvaktningar i departementet eller i enstaka fall ta 
emot besök från det ansvariga statsrådet.1131

1 de fall som det finns handlingar från departementet i konselj akterna handlar 
det ofta om den indelning som kom att bli regeringens definitiva beslut. Av 
källmaterialet framgår att departementets handläggare var fokuserade på att få 
block med en folkmängd som 1975 uppfyllde reformprincipema om minst 8000 
invånare. Utredningar om centralortsfrågan förekom knappast alls. Beredningen, 
med revideringar av länsstyrelsernas slutliga förslag till blockindelning, måste 
till betydande del kopplas samman med att de slutliga förslagen från länsstyrel
serna i så många fall avvek från reformprinciperna. Med tanke på att den svenska 
urbaniseringsprocessen pågick i snabb takt fanns det prognoser om att antalet 
block med under 8000 invånare skulle vara än större 1975. Krympande folk
mängder förutsågs främst för block där jord- och skogsbruksnäringen ännu spe
lade en dominerande roll för sysselsättningen. En modererande faktor var att en 
del block i storstadsområdena (förorortskommuner) förväntades öka sin befolk
ning betydligt under perioden fram till 1975 och då ha en folkmängd som över
steg riktpunkten på 8000 invånare. 1 Södermanlands och Östergötlands län öpp
nade Länsstyrelserna för att reducera antalet block med ett respektive tre."32

Över kommunblocksindelningen i Kronobergs län, där konseljbeslutet fatta
des den 3 april 1964, finns del ett PM upprättat inom Inrikesdepartementet, date
rat den 22 februari 1964. Här redovisades ibland flera alternativ till blockindel
ning, men bland dessa fanns också den indelning som regeringen sedan slutligen 
fastställde. Samtliga alternativa förslag till indelning hade en folkmängd som i 
nuläget översteg 8000 invånare, även om det i ett fall bara var 8301 invånare. 
Departementets alternativa förslag innebar i flera fall ganska betydande föränd
ringar av kommunblocksindelningen, även om antalet block inte förändrades i 
någon större utsträckning. Länsstyrelsen hade förslagit nio, alternativt åtta block, 
medan regeringen beslöt om en indelning i åtta kommunblock.1133

Ansträngningarna att åstadkomma en blockindelning som i görligaste mån 
uppfyllde reformprinciperna bör också ses mot bakgrund av att reformen hade 
aktualiserats så kort lid efter storkommunreformens genomförande. Det var bara 
knappa åtta år mellan storkommunemas bildande 1952 och regeringsbeslutet i 
september 1959 om att tillsätta en utredning för att på nytt se över den kommu-

1131 Ett exempel på en sådan uppvaktning var när företrädare för Frostvikens kommun i Jämtlands 
län den 29 november 1963 sammanträffade med statssekreteraren i Inrikesdepartementet för att yt
terligare betona sitt krav på att få bilda eget kommunblock. Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt In
rikesdepartementet 1963-12-19, Nr 86: Skrivelse från författaren Per Olof Sundman (förutvarande 
ordförande i Frostvikens kommunalnämnd) till statssekreteraren i Inrikesdepartementet 1963-11- 
21.

1132 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Inrikesdepartementet: 1963-12-19, Nr 82-88 (Värmlands, 
Kopparbergs, Gävleborgs, Västcmorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län), 1964- 
02-07, Nr 47-51 (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län) 1964-03- 
06, Nr 42 och 44 45 (Hallands, Älvsborgs och Skaraborgs län), 1964-04-03, Nr 51-55 (Östergöt
lands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län), och 1964-04-23, Nr 65-67 (Gotlands, 
Kristianstads och Malmöhus län).

1133 Riksarkivet, Maricrbcrg: Konseljakt Inrikesdepartementet 1964-04-03, Nr 53: Inrikesdeparte
mentet, P.M. angående plan för ny kommunindclning i Kronobergs län 1964-02-22.



nala indelningen. Det hade dock gått mer än 13 år sedan riksdagen 1946 fattade 
principbeslut om storkommunreformen.1134 1135 1136 Det är inget djärvt antagande att de
partementet och regeringen ansåg det viktigt att inte i onödan tillgodose kommu
nernas krav på mindre långtgående blockbildningar. 1 så fall skulle risken öka för 
att det inom en inte alltför avlägsen framtid skulle uppstå behov av en tredje 
kommunal sammanläggningsreform.

Regeringens beslut om kommunblocks- 
indelningen 1963-1964
Regeringens konseljbeslut om kommunblocksindelningen fattades länsvis vid 
fem olika tillfällen under tiden mellan den 19 december 1963 och den 23 april 
1964, alltså under en period av bara något över fyra månader. Med en viss gene
ralisering fattades besluten för länen från norr till söder enligt följande:1133

• Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västemorrlands, Jämtlands, Väs
terbottens och Norrbottens län den 19 december 1963.

• Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län 
den 7 februari 1964.

• Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län den 6 
mars 1964.

• Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län den3 
april 1964.

• Gotlands, Kristianstads och Malmöhus län den 23 april 1964.

Konseljbesluten innebar att antalet block reducerades från 338 i länsstyrelsernas 
slutliga förslag till 282, en minskning med 56 block, motsvarande 17 procent. 
Regeringens beslut innebar att antalet kommuner som inte skulle beröras av 
blockindelningen minskade från 69 till 38, medan antalet block som i nuläget 
hade färre än 8000 invånare minskade från 73 till 28.'134 Det minsta blocket till 
folkmängden var Vaxholm i Stockholms län, som den 1 november 1965 hade 
4347 invånare och det näst minsta var Ydre (Österbymo) i Östergötlands län med 
4886 invånare. De båda minsta blocken uppvisade mycket stora skillnader i fråga 
om andelen tätortsboende. Vaxholm hade 92 procent av invånarna boende i

1134 Wångmar 2003 s 112-121.
1135 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Inrikesdepartementet: 1963-12-19, Nr 82 88 (Värmlands, 

Kopparbergs, Gävleborgs, Västemorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län), 1964 
02-07, Nr 47-51 (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län) 1964-03- 
06, Nr 42 och 44 45 (Hallands, Älvsborgs och Skaraborgs län), 1964-04-03, Nr 51-55 (Östergöt
lands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län), och 1964-04-23, Nr 65-67 (Gotlands, 
Kristianstads och Malmöhus län). Inrikesdepartementets bcslutskonccpt 1963-12-19, Nr 82, 1964- 
02-07, Nr 48, 1964-03-06, Nr 43 och 45, och 1964-04-23, Nr 66. SFS 1964:162 och Kommunernas 
Tidskrift 1/1964 s 73f, 3/1964 s 222ff, 4/1964 s 293ff, 5/1964 s 375ff och 6/1964 s 450f.

1136 Sc not 1135 ovan samt Årsbok för Sveriges kommuner 1965.



tätort, medan värdet för Ydre var 21 procent."37 De länsvisa utfallen redovisas i 
tabellen nedan.

Tabell 71 Den 1963-1964 fastställda kommunblocksindelningen

Län Antal

kommuner

1963

Blockindelning enligt regeringsbeslut Antalet

kommuner

per blockAntal
block

Varav
block =
1 kommun

Varav block med 
under 8000 inv. a)

Stockholms s 1 1 1 0 1,0
Stockholms 1 52 24 8 3 2,2

Uppsala 25 7 2 1 3,6

Södermanland 39 7 1 0 5,6

Östergötland 44 12 1 3 3,7

Jönköping 54 12 1 2 4,5

Kronoberg 42 8 0 0 5,3

Kalmar 50 12 0 0 4,2

Gotland 14 1 0 0 14,0

Blekinge 21 5 0 0 4,2

Kristianstad 57 13 1 1 4,4

Malmöhus 70 17 1 0 4,1

Halland 39 5 0 0 7,8

Göteborg/Bo 43 15 3 1 2,9

Älvsborg 66 17 1 2 3,9

Skaraborg 56 16 1 3 3,5

Värmland 51 18 3 5 2,8

Örebro 31 12 2 0 2,6

Västmanland 27 11 2 3 2,5

Kopparberg 47 15 1 0 3,1
Gävleborg 39 10 1 1 3,9

Västernorrland 41 9 0 0 4,6

Jämtland 34 9 0 0 3,8

Västerbotten 33 12 3 1 2,8

Norrbotten 30 14 5 2 2,1
Totalt 1006 282 38 28 3,6

a)Antalct invånare i kommunblockct 1965-01-01.

Källa: Se not 1135 ovan samt Årsbok för Sveriges kommuner 1965.

11,7 Folk- och Bostadsräkningen 1965, Del I, s 196—201. Det tredje minsta blocket till invånaranta- 
let var Sorsclc i Västerbottens län med 5015 invånare och det fjärde minsta var Arjeplog i Norrbot
tens län med 5032 invånare. I dessa båda block var andelen boende i tätorter 39 respektive 51 pro
cent. Den 1 november 1965 hade antalet block med under 8000 invånare minskat från 28 vid 1965 
års början till 26.



De största minskningarna hade skett i Stockholms (-7), Älvsborgs (-7), Östergöt
lands (-5), Kristianstads (-4), Malmöhus (-4) och Västerbottens (-4) län. I Öster
götlands län hade blocket med Norrköpings stad som centralort utökats med tre 
andra block, vilket Länsstyrelsen hade gått med på, om staden återinträdde i 
landstinget. Boråsblocket i Älvsborgs län hade tillförts fyra block. Bland de av
skaffade blocken fanns de med följande centralortskommuner: Sigtuna stad i 
Stockholms län, Vadstena och Skänninge städer i Östergötlands län, Tollarps 
kommun i Kristianstads län, Dalby och Staffanstorps kommuner i Malmöhus län, 
Fristads och Toarps kommuner i Älvsborgs län samt Dorotea och Burträsks 
kommuner i Västerbottens län. 1 Östergötlands län var nettominskningen av anta
let block fem, då ett nytt block hade tillkommit. Ydre kommun, medan sex andra 
hade tagits bort av regeringen. Den största procentuella minskningen hade skett i 
Gotlands län, där antalet block hade minskat från tre till ett. I Blekinge, Koppar
bergs och Norrbottens län hade det inte skett någon reducering alls.

Av de 47 kommuner som i sina yttranden över de preliminära förslagen krävt 
att få bli eget block var det två som fick sin vilja igenom: Tjöms kommun i Gö
teborgs och Bohus län och Ydre kommun i Östergötlands län. I fråga om kraven 
på att få bli centralortskommun var det Tanums kommun i Göteborgs och Bohus 
län som lyckades. Det blev även ett block av de båda kommunerna på ön Orust i 
Göteborgs och Bohus län. En av kommunerna hade krävt en sådan blockbild
ning, men inte yrkat på att den egna kommunen måste bli centralortskommun.

Den stora minskningen av antalet block i Stockholms, Älvsborgs och Öster
götlands län bidrog starkt till den betydande reduceringen av antalet block med 
en folkmängd under 8000 invånare. Del gällde 19 block, vilket var 42 procent av 
hela minskningen av antalet block med under 8000 invånare. Minskningarna av 
antalet block i de sex länen bidrog också till den betydande reduceringen av de 
block som enbart bestod av en enda kommun. Det var särskilt tydligt i fråga om 
Stockholms (-10 block), Älvsborgs (-4) och Västerbottens (-3) län.

Regeringens beslut om blockindelningen innebar att en större enhetlighet 
uppnåddes i relation till de inte helt obetydliga divergenser i indelningspraxis 
som landets länsstyrelser hade tillämpat. Det blev också en bättre överensstäm
melse med de av riksdagen fastställda reformprinciperna. I några enstaka fall ge
nomförde regeringen förändringar av blockindelningen som kunde anses vara 
tveksamma på grundval av reformprinciperna. Städerna Solna och Sundbyberg i 
Stockholms län sammanfördes till exempel till ett block, trots att Sundbyberg, 
som var den mindre av städerna, hade över 28 000 invånare.

De specifika motiveringarna till varför regeringen hade genomfört förändring
ar av blockindelningen, i form av totalt 57 indragna block, i relation till länssty
relsernas slutliga förslag redovisas i tabellen nedan.



Tabell 72 Regeringens motiveringar till indragningar av kommunblock i 
relation till länsstyrelsernas slutliga förslag

Motivering Anta! fall

Behov av samplanering och/cllcr intcrkommunal samverkan 35

Otillräcklig folkmängd 23

Är inte centralort för hela blocket eller saknar centralort 13

Stor näringsgeografisk samhörighet med annat block 9

Alltför ensidig näringsstruktur 6

Ingen motivering 3

Totalt 89

Källa: Se not 1135 ovan.

Att antalet fall i tabellen ovan uppgår till 89 trots att det bara gällde 57 indragna 
block beror på att indragningen av block i många fall hade tlera motiveringar. 
Behovet av samplanering och/eller interkommunalt samarbete var den vanligaste 
orsaken. Den förekom mest i storstadsområdena, där det ofta fanns samman
hängande tälortsbebyggelse över kommungränserna. Kriteriet otillräcklig folk
mängd angavs i 23 fall, men långt fler av de indragna blocken hade en folk
mängd som i nuläget understeg eller förväntades ligga under 8000 invånare 
1975. Det innebär rimligen att regeringen inte alltid angav det viktigaste skälet 
till att blocket underkänts. 1 de tre fall där inget motiv angavs hade Länsstyrelsen 
i Östergötland senare godtagit att blocken togs bort, om Norrköpings stad återin
trädde i landstinget.1 138

Skrivningarna om en eventuell framtida indragning av blocket redovisades för 
19 (7 procent) av blocken. Sådan indragning av blocket skedde i tre fall (Lit i 
Jämtlands län, Matfors i Västemorrlands län och Pålsboda i Örebro län) under 
åren fram till 1974, men att de andra 16 blocken bestod och gör så än idag.

Förändringarna mellan de tre stegen i indelningsprocessen, länsstyrelsernas 
preliminära förslag, länsstyrelsernas slutliga förslag samt regeringens definitiva 
beslut, redovisas i nedanstående tabell 1138

1138 Riksarkivet, Maricbcrg: Konscljakt Inrikesdepartementet 1964-04-03, Nr 51: Länsstyrelsen i 
Östergötlands län. Skrivelse till Konungen med förslag till annan kommunblockindclning om Norr
köpings stad återinträder i Östergötlands läns landsting, daterat 1964-02-10.



Tabell 73 Jämförelser mellan länsstyrelsernas preliminära och slutliga 
förslag och regeringens definitiva beslut om kommunblocksindelningen

Län Preliminärt förslag Slutligt lörslag Regeringsbeslut

Λ V V A V V A V V
KB 1K 11 8000 KB 1K IJ 8000 KB 1K U 8000

Stockholms s 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Stockholms 1 31 18 1 1 31 18 1 1 24 8 3
Uppsala 9 1 2 9 1 2 7 2 1

Södermanland 8 1 0 8 1 0 7 1 0

Östergötland 18 3 7 17 3 7 12 1 3
Jönköping 14 1 5 14 1 5 12 1 2
Kronoberg 9 0 0 9 0 0 8 0 0
Kalmar 14 0 0 15 1 2 12 0 0

Gotland 3 0 0 3 0 0 1 0 0
Blekinge 5 0 0 5 0 0 5 0 0

Kristianstad 17 2 2 17 2 2 13 1 1

Malmöhus 21 2 5 21 2 5 17 1 0

Halland 7 0 1 7 1 2 5 0 0
Götcborg/Boh 14 4 3 17 5 3 15 3 1

Älvsborg 24 5 9 24 5 9 17 1 2

Skaraborg 17 2 6 17 2 6 16 1 3

Värmland 19 4 4 19 4 4 18 3 5
Örebro 14 2 2 14 2 2 12 2 0
Västmanland 12 4 5 12 4 5 11 2 3
Kopparberg 15 1 0 15 1 0 15 1 0
Gävleborg 11 2 1 11 2 1 10 1 1

Västernorrland 10 1 0 10 1 0 9 0 0

Jämtland 10 0 1 10 0 1 9 0 0
Västerbotten 16 6 4 16 6 4 12 3 1
Norrbotten 14 5 1 14 5 1 14 5 2

Totalt 335 66 70 338 69 73 282 38 28

ΛΚΒ: Antalet kommunblock med centralort i länet.

V 1 K: Varav antalet kommunblock som utgörs av endast en kommun.

V U 8000: Varav antalet kommunblock som hade under 8000 invånare.

Källa: Se tabell 58, 69 och 71 ovan.

Den viktigaste förändringen skedde mellan länsstyrelsernas slutliga förslag och 
regeringens definitiva beslut. Regeringsbesluten om blockindelningen fick stor



uppmärksamhet i landets lokala och regionala tidningar och det var vanligt att 
besluten även kommenterades på tidningarnas ledarsidor.1139

Statssekreteraren i Inrikesdepartementet, Carl Persson (f. 1919), uppger i sina 
memoarer att samarbetet mellan inrikesministern och tjänstemännen i departe
mentet fungerade väl under arbetet med att fastställa blockindelningen.1140 1 
statsminister Tage Erlanders dagböcker för åren 1963 och 1964 fick besluten om 
kommunblocksindelningen mycket begränsad uppmärksamhet.1141

I kapitel sju ovan har en debatt i första kammaren i maj 1964 om regeringens 
beslut om blockindelningen refererats. Inrikesministern omtalade att cirka 770 
kommunerna hade tillstyrkt länsstyrelsernas preliminära förslag, medan cirka 
220 haft invändningar. Eter besluten hade cirka 90 kommuner förklarat sig vara 
mer nöjda med indelningen som fastlagts av regeringen, medan 70 kommuner 
föredragit förslagen från länsstyrelserna.1142

Min genomgång av källmaterialet visar att 694 kommuner tillstyrkte och 309 
avstyrkte förslagen.1143 Här föreligger alltså till synes felaktiga uppgifter från 
ministem. Enligt ministern hade runt 90 kommuner förklarat sig vara mer nöjda 
med indelningen som fastlagts av regeringen, medan 70 kommuner föredragit 
förslagen från länsstyrelserna. Dessa uppgifter måste ifrågasättas när kommuner
nas yttranden över de preliminära förslagen relateras till den av regeringen fast
ställda blockindelningen. Utifrån dessa yttranden torde omkring 90 kommuner 
ha föredragit länsstyrelsernas förslag framför regeringens definitiva beslut. Anta
let kommuner som föredrog regeringsbeslutet framför länsstyrelsernas förslag 
uppgick sannolikt som högst till omkring 70. Det handlade om att i huvudsak 
vända på siffrorna i relation till inrikesministerns uppgifter i kammaren.1144

Den samlade bedömningen blir att statsrådet gav delvis vilseledande uppgifter 
vid interpellationsdebatten i första kammaren om kommunernas inställning till 
både de preliminära förslagen från länsstyrelserna och till regeringens beslut om 
blockindelningen. Skattningen av om kommunerna föredrog länsstyrelsernas för
slag eller regeringsbesluten är dock vansklig, då kommunerna kan ha gett andra 
signaler till regeringen vid direkta kontakter än vad som angavs i yttrandena över 
de preliminära förslagen. Jag kan ha underskattat siffran över antalet kommuner 
som föredrog regeringens beslut framför länsstyrelseförslagen. Samtidigt kan det 
ha skett en viss överskattning av antalet kommuner som tyckte bättre om länssty
relsens förslag än regeringens beslut. Det förefaller emellertid inte troligt att fel
källorna är så stora att de av inrikesministern åberopande siffrorna är korrekta.

1139 Till exempel Västerbotlens-Kuriren 1963-12-20, Dagens Nyheter 1964-02-08, Borås Tidning 
1964-03-07, Hallands-Posten 1964-03-07, Smålandsposten 1964-04-04 och Arbetet 1964-04-24.

1140 Persson 1990 s 51 och 58ff.
1141 Erlander 2012 s 190.
'142 Protokoll Första kammaren 1964-05-29, Nr 30, s 8ff.
1143 Se tabell 59 ovan.
1144 Se tabell 59 ovan.



Regeringens beslut om förändrad 
kommunblocksindelning 1964-1973
De första kraven pä förändringar av blockindelningen behandlades av regeringen 
i juni 1964 och gällde tre kommuner i tre olika kommunblock i Skaraborgs län. 
Kommunernas krav var i huvudsak i linje med vad Länsstyrelsen hade föreslagit 
i sitt slutliga förslag, men regeringen hade alltså underkänt förslagen. Med tanke 
på att kommunblocksindelningen i Skaraborgs län hade beslutats av regeringen 
den 6 mars 1964 var det fråga om krav på revideringar som hade framförts direkt 
efter beslutet om blockindelningen. Alla de tre anökningama avslogs.1145

Mellan 1967 och 1973 fattade regeringen beslut om att upplösa 12 block, 
samtidigt som tre nya block tillkom. Det totala antalet block reducerades därmed 
från 282 till 273. Eftersom ett av de indragna blocken (Örbyhus/Öslerbybruk i 
Uppsala län) hade två centralortskommuner var det 13 kommuner som blev av 
med sin status som centralortskommun. Dessa kommuners ståndpunkter i block
frågan kan delas upp i tre grupper.1146 1147

Den första gruppen bestod fem kommuner. Lit, Malfors, Vendel, Vaxholm 
och Finnskoga-Dalby, som hade godkänt den nya blockindelningen. Lit och 
Vaxholm hade själva varit med att ta initiativ till förändringen och Matfors hade 
redan vid yttrandet över förslaget till blockindelning 1963 inte velat bli cenlral- 
ortskommun. Den andra gruppen utgjordes av Dannemora och Sköllersta kom
muner, som accepterade att bli degraderade från centralortskommun till rand
kommun, men inte godkände den nya indelning som regeringen fastställde. 1 den 
tredje gruppen fanns sex kommuner, Häverö, Rimbo, Oland, Ramsele, Essunga 
och Ekshärad, som krävde att den befintliga blockindelningen skulle bestå och 
att respektive kommun fick förbli centralortskommun.'147

1145 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Inrikesdepartementet 1964-06-11, Nr 29-31.
1146 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Kommunikationsdepartementet 1967-04-21, Nr 70-71,

1969- 02-28, Nr 38, och 1969-05-09, Nr 26, Konscljaktcr Civildepartementet 1969-10-24, Nr 
33-34, 1969-11-21, Nr 28, 1969-11-28, Nr 4, 1969-12-19, Nr 57, 1970-04-24, Nr 32, 1970-06-17, 
Nr 50, 1970-11-06, Nr 9, 1972-04-21, Nr 1, 1972-06-30, Nr 21, 1973-03-16, Nr 43, och 1973-04- 
27, Nr 25, och Civildepartementet, Koncept till Kungl. Maj.ts beslut 1969-10-24, Nr 33, 1969-1 1- 
21, Nr 28, 1969-11-28, § 4, 1969-12-19, Nr 56-57, 1970-04-24, Nr 32, 1970-06-17, Nr 50, 1970- 
11-06, Nr 9, 1971-12-17, Nr 24, 1972-04-21, Nr 1, 1972-06-30, Nr 21, 1973-01-26, Nr 20, 1973- 
03-16, Nr 43, och 1973-04-27, Nr 25. Gncsta kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i 
Gncsta kommun 1971-03-18, § 74, och Protokoll kommunfullmäktige i Daga kommun 1971-03-26, 
§ 39, med tillhörande votcringsbilaga. Salcms kommunarkiv, Rönningc: Protokoll kommunfull
mäktige i Salcms kommun 1971-03-23, § 29, med tillhörande bilaga I. Staffanstorps kommunarkiv: 
Protokoll kommunalfullmäktigc/kommunfullmäktigc i Staffanstorps kommun 1969-12-15, § 99,
1970- 03-09, § 5, 1972-03-06, § 22, 1972-10-30, § 92, och 1972-12-18, § 122. Trosa kommunarkiv: 
Protokoll kommunfullmäktige i Trosa kommun 1971-03-30, § 46, och Protokoll kommunfullmäk
tige i Vagnhärads kommun 1971-03-25, § 93, med tillhörande bilaga. Departementstencil, Civilde
partementet 1970:4, Eskils tuna-Kuriren 1970-09-18, 1970-09-26 och 1970-10-14, Södermanlands 
Nyheter 1971-03-19, 1971-03-24, 1971-03-26, 1971-03-27, 1971-03-30, 1971-03-31, 1971 04-15,
1971- 04 16, 1971-04-21 och 1971-12-18, Ågren 1967 s 422f, Ivarsson 1988 s 41, Högländer och 
Wiklund 1998 s 20f och Wångmar 2012 s 332f.

1147 Sc not 1146 ovan.



Ett skäl till att block upplöstes var att befolkningsutvecklingen hade varit mer 
negativ än vad som förväntades i början av 1960-talet. En annan orsak var att en 
randkommun i blocket inte ville ha någon sammanläggning med centralorts- 
kommunen, utan föredrog sammanläggning med ett annat block eller att samar
betet inom blocket inte fungerade bra.1148 1149 1150

De tre nybildade blocken var alla belägna i eller nära storstadsområden. I två 
fall, Håbo och Staffanstorp, var det förortskommuner som hade haft en positiv 
befolkningsutveckling efter att blockindelningen fastställts 1963—1964. Det 
tredje nya blocket var Sundbyberg, som var den klart största kommunen i landet 
som inte var eget block. Med tanke på att det fanns några block som vid tiden för 
reformens slutförande hade färre än 5000 invånare hade det tett sig märkligt att 
tvinga en kommun med 28 000 invånare att läggas samman med en grannkom
mun, trots att kommunerna hade en sammanhängande tätortsbebyggelse.1144

Utöver förändringarna till följd av upplösta och nybildade block var det sju 
hela kommuner samt tre församlingar som fick ändrad blocktillhörighet. Fem av 
de sju kommunerna och en av de tre församlingarna ingick ursprungligen i Sö
dertälje kommunblock, men överfördes till blocken med Botkyrka respektive 
Nyköping som centralortskommuner.1 150

Sammanfattning
Huvuddelen av processen med att utforma blockindelningen utfördes av länssty
relserna. Innan de preliminära förslagen upprättades hade det skett överläggning
ar med kommunerna, varvid kommunerna framfört sina synpunkter och önske
mål på hur kommunblocken borde utformas. Kommunernas önskemål var inte 
alltid förenliga med de principer för indelningsreformen som riksdagen hade 
fastställt och som därmed utgjorde övergripande direktiv för hur länsstyrelserna 
borde utforma sina förslag. Direktiven medgav vissa möjligheter till avsteg från 
reformens huvudprinciper, men dessa fick inte vara så stora.

De 24 länsstyrelsernas implementering av reformprincipema kan inte beteck
nas som enhetlig, utan avstegen från reformprincipema var i vissa fall ganska be
tydande. Andra länsstyrelser lade förslag som helt eller nästan helt var i enlighet 
med reformprincipema. Skillnaden låg framförallt i vilken utsträckning som 
länsstyrelserna var benägna att acceptera krav från kommunerna som inte låg 
inom ramen för de fastlagda reformprincipema. Det gällde framförallt att god
känna kommunblock som hade färre än 8000 invånare, både vid tiden för block
indelningen och vad som förväntades 1975. Del var också i ett tämligen begrän
sat antal fall fråga om att lägga fram förslag om så kallade landsbygdsblock som 
låg i nära anslutning till större städer och som saknade en naturlig centralort. De 
stora variationerna mellan de olika länsstyrelserna hade inneburit en ganska stor

1148 Sc not 1146 ovan.
1149 Sc not 1146 ovan.
1150 Sc not 1146 ovan.



brist på enhetlighet och rättvisa om inte kommunblocksindelningen skulle ha 
fastställts av regeringen.

De preliminära förslagen innebar att landets 1006 kommuner skulle indelas i 
335 block. Vid remissbehandlingen av de preliminära förslagen var det 69 pro
cent av kommunerna som tillstyrkte förslagen, inklusive de kommuner som sam
tidigt framhöll att de ville kvarstå som egen kommun så länge som möjligt. Att 
kvarstå som egen kommun så länge som möjligt var vid denna tidpunkt fullt för
enligt med principbeslutet om reformen, som angav att alla sammanläggningar 
bara skulle ske genom frivilliga initiativ från varje enskild kommun.

Av de kommuner som avstyrkte förslagen har det lagts särskild vikt på de som 
antingen ville bilda ett eget block eller bli centralortskommun för ett block. Skä
len är att dessa båda typer av avstyrkande yttranden var de principiellt mest in
tressanta med tanke på att dessa mycket väl kunde innehålla en principiellt skep
tisk inställning till kommunblocksreformen som helhet. Det var 47 kommuner (5 
procent av alla kommuner) som framförde krav på att fa bilda ett eget kommun
block, medan antalet kommuner som ville bli centralortskommun uppgick till 45 
(4 procent). Av dessa totalt 92 kommuner hade 80 färre än 6000 invånare.

Vidare fanns det en viss överrepresentation för kommuner med borgerlig ma
joritet, men det var ganska väntat då Centerpartiet och Högerpartiet motsatt sig 
1962 års principbeslut. Ur ett övergripande geografiskt perspektiv var kommu
nerna ganska jämnt fördelade mellan de tre landsdelarna Norrland, Svealand och 
Götaland. Med tanke på de längre geografiska avstånden hade det inte varit helt 
förvånande om Norrland hade haft en tydlig överrepresentation, men denna var 
bara marginell. Resultaten ligger i huvudsak i linje med vad Lennart Brantgärde 
kom fram till i sin doktorsavhandling.1 151

De argument som kommunerna framförde för att bli eget block eller för att få 
status som centralortskommun handlade inte minst om olika former av geogra
fiska motiv med koppling till centralortsprincipen. Det gällde i synnerhet att den 
föreslagna centralorten inte i verkligheten fungerade som någon centralort i fråga 
om servicefunktioner för kommunens invånare. 1 de fall som kommunen ville bli 
centralortskommun poängterades de nära kontakterna med de tilltänkta rand- 
kommunerna, exempelvis att randkommunens högstadieelever undervisades på 
kommunens högstadieskola. Med koppling till de teoretiska utgångspunkterna 
ansåg kommunen att den tilltänkta centraliseringen gick i en för kommunen fel
aktig riktning. I grunden torde det i också ha handlat om ett allmänt cenlralise- 
ringsmotstånd, baserat på farhågor för att kommunen skulle förlora kommunal 
service och även annan service, både offentlig och kommersiell. Detta motiv var 
mest påtagligt i Norrland, vilket var förklarligt med tanke på de i många fall 
ganska långa geografiska avstånden.

Ett annat relativt ofta framfört argument var hur god kvalitet som den egna 
kommunala verksamheten höll, i vissa fall även i kombination med att utdebite
ringen hade kunnat hållas på en rimlig nivå. 1 en större kommunbildning ansågs 
det finnas en större risk för höjningar av utdebiteringen, bl.a. till följd av större 
kostnader för kommunal administration. Det fanns en misstro mot föreställning-

"5I Brantgärdc 1974.



en atl kommunsammanläggningama skulle medföra kostnadsrationaliseringar. 
Utifrån diskussionen i de teoretiska utgångspunkterna om begreppet kostnadsef
fektivitet kontra effektivitet i betydelsen hög servicenivå är invändningen intres
sant. Att en hel del av kommunerna med önskemål om egen blockbildning eller 
krav på att bli centralortskommun inte helt sällan förde fram optimistiska fram
tidsbilder om befolkningsutvecklingen var knappast förvånande. Däremot var 
kommunaldemokratiska motiv tämligen sällsynta.

Voteringar om kommunernas yttrande över de prelimnära förslagen förekom i 
14 procent av kommunerna, vilket inte kan betecknas som någon särskilt hög 
siffra med tanke på att blockfrågan var ett ärende med hög dignitet. Räknas även 
reservationerna in blev siffran 17 procent, vilket även Brantgärde fann."52 Det 
ligger nära till hands att se den förhållandevis låga konfliktnivån som ett uttryck 
för att det allmänt sett rådde en konsensusinriktad politisk kultur i de svenska 
kommunerna i början på 1960-talet.

1 de fall där det varit möjligt att studera voteringarna i detalj fanns det i 63 
procent av fallen en partipolitisk konfliktdimension. Partierna visade sålunda på 
kommunal nivå en viss ideologisk medvetenhet, alternativt följsamhet mot parti
linjen på riksnivå. Inom ramen för dessa konflikter var de socialdemokratiska 
kommunalpolitikerna avsevärt mer benägna att tillstyrka de preliminära försla
gen än de borgerliga partiernas fullmäktigeledamöter. Allra mest negativa var 
Centerpartiets kommunalpolitiker. Med tanke på att partiet intagit den princi
piellt mest negativa inställningen till reformen som helhet vid riksdagsbehand
lingen var deras agerande ganska följdriktigt.

Geografiskt betingade konflikter i fullmäktige fanns vid 17 procent av de fullt 
dokumenterade voteringarna. Vidare fanns annan konfliktdimension vid 20 pro
cent av voteringarna. Konflikter med geografisk respektive annan konfliktdi
mension kan ses som uttryck för att partipolitiseringen och partidisciplinen inte 
ännu hade blivit så långtgående i de svenska kommunerna, utan det fanns ett 
visst handlingsutrymme för de enskilda ledamötema/aktörema. Det kan sägas ha 
varit i en del i den dåvarande kommunalpolitiska kulturen.

Länsstyrelsernas slutliga förslag innebar tämligen små förändringar i relation 
till de preliminära förslagen. Antalet block ökade med tre, från 335 till 338. Det 
betydde att kommunernas avstyrkande yttranden i fa fall hade fått någon respons 
hos länsstyrelserna. I ett fåtal fall lyckades kommuner bli uppgraderade till eget 
block eller centralortskommun.

Regeringsbesluten om kommunblocksindelningen medförde betydande revi
deringar i förhållande till vad länsstyrelserna hade föreslagit. Det totala antalet 
block minskade från 338 till 282. 1 fyra fall lämnade länsstyrelserna komplette
rande förslag som minskade antalet block med fyra, varför det i redovisningen av 
besluten framställdes som att regeringen hade reducerat antalet block med 52. 
Regeringsbesluten syftade i många fall till att underkänna förslag till blockbild
ningar som hade färre än 8000 invånare, både i nuläget och enligt prognosen för 
befolkningsutvecklingen fram till 1975. I ett flertal fäll handlade detta om block 
som bara bestod av en kommun. Om jämförelsen utgår från de ursprungliga slut- 1152

1152 Brantgärdc 1974 s 75ff.



liga forslagen, med 338 block, reducerades antalet block som i nuläget hade färre 
än 8000 invånare från 73 till 28, medan antalet block som utgjordes av enbart en 
kommun minskade från 69 till 38. Genom regeringsbesluten uppnåddes ett större 
mått av enhetlighet och rättvisa i blockindelningen mellan länen, även om det 
fanns vissa inslag av skillnader som inte föreföll vara helt konsekventa.

Utifrån ett implementeringsperspektiv innebar regeringsbesluten en högre 
grad av rationalitet på grundval av innehållet i riksdagens principbeslut om re
formen. Med detta menas att måluppfyllelsen om att lägga en viktig grund för att 
skapa tillräckligt stora framtida kommunbildningar realiserades i större utsträck
ning än i länsstyrelsernas förslag. Den avgörande delen av reformens implemen
tering låg emellertid hos kommunerna och med tanke på att alla sammanlägg
ningar måste ske på frivillig väg var det synnerligen oklart när målet om ett 
komplett system av större kommuner som sammanföll med kommunblocken helt 
skulle ha implementerats.

Under åren 1967—1973 fattade regeringen beslut om förändringar av indel
ningen i block. Genom dessa beslut upplöstes 12 block, medan tre nybildades. 
Antalet block minskade därmed från 282 till 273. Upplösningen av block tillkom 
i regel på initiativ av berörda statliga organ. Anledningen till minskningen av an
talet block var ofta att befolkningsutvecklingen i blocket hade varit betydligt mer 
negativ än vad som hade förväntats vid tiden för regeringens beslut om blockin
delningen 1963—1964. Del förekom att upplösningen av blocken hade initierats 
av centralortskommunen, som förklarat sig beredd att bli randkommun i ett 
större block. Detta var undantag från den generella bilden av att kommuner nor
malt strävade efter att få en så hög status som möjligt i blockbildningen, där de 
bästa positionerna var att bli centralortskommun eller eget kommunblock.

De tre nybildade blocken bestod i två fall av forortskommuner som lack vare 
inflyttning hade haft en mycket positiv befolkningsutveckling. Den tredje kom
munen var en kommun i ett storstadsområde som redan vid kommunblocksin- 
delningen hade en folkmängd som vida översteg 8000 invånare. Nybildningarna 
skedde efter ihärdiga ansträngningar från de tre kommunerna.



10. REFORMENS LOKALA 
IMPLEMENTERING — 

KOMMUNSAMMANLÄGGNINGARNA
1965-1974

Kommunsammanläggningarna inom ramen för kommunblocksreformen skedde 
vid fem tidpunkter: 1965, I967, 1969, 1971 och 1974. De sammanläggningar 
som genomfördes 1965, där beslut måste fattas senast den 30 april 1964, var fa 
till antalet och var i regel planerade redan innan blockindelningen var fastställd. 
Sammanläggningarna 1965, 1967 och 1969 skedde inom ramen for den frivillig
linje som hade lagts fast vid 1962 års principbeslut. Situationen ändrades genom 
1969 års riksdagsbeslut om att reformen skulle vara slutförd 1974. Regeringen 
hade hädanefter möjlighet att ta beslut om tvångsmässiga sammanläggningar i de 
fäll kommunerna inte frivilligt var med på ett samgående.

Kommunsammanläggningar under 
frivilliglinjen 1965-1969
De sammanläggningar som ägde rum under perioden 1965- 1969 skedde sålunda 
på frivillig väg. Skälet till att det just skedde vartannat år var att det då inte blev 
nödvändigt att hålla några extra kommunalval. Valen till de nybildade kommu
nernas fullmäktige skedde antingen i samband med det ordinarie valet till riksda
gens andra kammare, vilket gällde 1965 och 1969 (andrakammarvalen 1964 och 
1968), eller vid det ordinarie kommunal- och landstingsvalet, som var fallet för 
sammanläggningarna 1967. Sammanläggningarna 1965, 1967 och 1969 medför
de att antalet kommuner reducerades från 1006 till 848. Det var fråga om en 
minskning med 158 kommuner, motsvarande 16 procent. Flest sammanlägg
ningar genomfördes 1967, då antalet reducerades med 95. Minskningarna 1965 
och 1969 var 11 respektive 52 kommuner.1153

Sammanläggningar 1965
Vid årsskiftet 1964/1965 ägde det rum sammanläggningar i nio block som låg i 
sju län. I åtta av blocken var del fråga om ett samgående mellan centralortskom- 
munen och en randkommun. I del nionde blocket, Sundsvall i Västemorrlands 
län, gällde det sammanläggning mellan centralortskommunen och tre randkom
muner. 1 tre block var det en total sammanläggning av hela blocket, men i två av

1153 Årsbok för Sveriges kommuner 1963-1969.



fallen, Hallsberg och Nora, båda belägna i Örebro län, gällde sammanläggningen 
ett område som var något större än kommunblocket, närmare bestämt en försam
ling. Sammanläggningen var i dessa fall förberedd redan innan det hade tagits 
något definitivt beslut om blockindelningen. De båda församlingarna kom att 
överföras till rätt block två år senare, vid de indelningsändringar som genomför
des 1967. Det enda block som genomförde en total sammanläggning som blev 
bestående var Vilhelmina i Västerbottens län. i de sex block där det var fråga om 
en partiell sammanläggning var det i tre fall, Kalmar, Sundsvall och Umeå, sam- 
gåenden mellan en stor centralortskommun och en eller flera randkommuner som 
gränsade till staden och i vissa fall nästan hade växt samman med staden sett till 
tätortsbebyggelsen. Dessa sammanläggningar hade likheter med de inkorpore
ringar av hela eller delar av angränsande landskommuner som städer hade ge
nomfört alltsedan 1800-talet. Även sammanläggningen mellan Åseda köping och 
Åseda landskommun i Kronobergs län hade likheter med de äldre inkorporering
arna genom att köpingen var geografiskt omsluten av landskommunen, som var 
en ren landsbygdskommun ulan tätorter.11'4

Det var totalt 20 kommuner som berördes av sammanläggningarna och antalet 
kommuner reducerades från 1006 till 995. I 15 av 20 kommuner togs besluten 
utan votering i fullmäktige, medan votering förekom i fem kommuner. Det 
gällde fyra randkommuner och en centralortskommun. Det betyder att voteringar 
ägde rum i 25 procent av de berörda kommunerna. I en kommun lämnades det 
reservation av en ledamot utan att votering förekom. Om reservationen inklude
ras blir därför siffran 30 procent. Voteringarnas inriktning framgår av tabellen 
nedan, där även fördelningen mellan länen och antalet berörda kommuner anges.

Tabell 74 Förekomsten av voteringar vid kommunernas beslut om kom
munsammanläggningar som skedde vid ingången av år 1965 1154

Län Berörda

kommuner

Sammanläggning Namn Annat Totalt

Södermanland 2 1 0 0 1

Kronoberg 2 0 0 0 0
Kalmar 2 0 0 0 0

Örebro 4 1 0 0 1

Gävleborg 2 1 0 0 1

Västernorrland 4 0 0 0 0

Västerbotten 4 2 0 0 2

Totalt 20 5 0 0 3

Källa: Se not 1 154 nedan.

1154 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter från Inrikesdepartementet enligt följande: 1963-09-13, Nr 
59, 1964-03-20, Nr 66-69, 1964-04-23, Nr 42, och 1964-04-29, Nr 50 51 och 53, och Inrikesde
partementets landstatsavdclnings bcslutskonccpt: 1963-09-13, Nr 59, 1964-03-20, Nr 66-69, 1964- 
04-23, Nr 42, och 1964-04-29, Nr 50 52.



Alla de fem voteringarna gällde ja eller nej till sammanläggning eller om sam- 
manläggningsbeslutet på något sätt skulle villkoras. Att det inte uppstod några 
konflikter kring kommunnamnen kan sannolikt förklaras av att det var en sam
manläggning mellan centralortskommunen och i regel en randkommun. Under 
sådana omständigheter var det svårt att tänka sig något annat namn än central- 
ortskommunens. Systemet med sammanläggningsdelegerade hade ännu inte in
förts, varför det inte kunde bli några voteringar om antalet delegerade.

I tabellen nedan redovisas de konfliktdimensioner som fanns vid voteringarna.

Tabell 75 Konfliktdimensioner vid voteringar om kommunernas beslut om 
kommunsammanläggningar som trädde i kraft 1965

Län Konfliktdimension Totalt

Parti Geografisk Annan Bilaga saknas

Södermanland 1 0 0 0 1

Örebro 1 0 0 0 1

Gävleborg 1 0 0 0 1

Västerbotten 1 0 1 0 2

Totalt 4 0 1 0 5

Källa: Se tabell 74 ovan samt enligt vad som framgår av bilaga 4 på sidan 586.

Tabellen visar att det i fyra av fem fall var en partipolitisk konfliktdimension, 
medan det femte fallet var att betrakta som en så kallad annan konfliktdimension. 
Partipolitiseringen var sålunda tydlig, men samtidigt var det bara fråga om totalt 
fem omröstningar, varför inga långtgående slutsatser kan dras av resultatet.

De politiska partiernas ställningstaganden i de fyra voteringar som hade en 
partipolitisk konflikdimension redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 76 Partipolitiska ställningstaganden vid voteringar om kommuner
nas beslut om kommunsammanläggningar som trädde i kraft 1965

Parti För samman-

läggning

Villkor för

sammanläggning

Mot samman

läggning

Annat Totalt

S 3 1 0 0 4

K 2 0 0 0 2

C 2 1 1 0 4

Fp 1 1 2 0 4

H 2 1 0 1 4

Övriga 0 0 1 0 1

Totalt 10 4 4 1 19

Källa: Se tabell 75 ovan.

Socialdemokraterna intog den mest positiva inställningen till sammanläggning
arna, medan Folkpartiet var mest negativt till besluten. Även Kommunisterna var



anhängare av sammanläggningsbesluten, men partiet var endast representerat i 
två av de fyra kommuner som hade omröstningar med en partipolitisk konflikt
dimension. Det kan tyckas lite förvånande att Folkpartiet, som var det enda bor
gerliga parti som stått bakom principbeslutet om kommunblocksreformen i riks
dagen, intog den mest kritiska inställningen till sammanläggningsbesluten. På 
grundval av riksdagsbeslutet om kommunblocksreformen borde Högerpartiet och 
i synnerhet Centerpartiet gått emot flest beslut. Samtidigt skall det betonas att 
även Centerpartiet var positiva till frivilliga kommunsammanläggningar, men 
utan all det gjordes någon indelning i block.

Sammanläggningar 1967
De kommunsammanläggningar som genomfördes vid ingången av 1967 var be
tydligt fler än de som ägde rum 1965. Genom 1967 års sammanläggningar mins
kade antalet kommuner med 95, från 995 till 900. Det var 167 kommuner som 
berördes av indelningsändringama. Här ingår de kommuner som reducerades ge
nom att en eller flera församlingar överfördes till en nybildad kommun, men där 
huvuddelen av kommunen bestod. Det gällde sex kommuner.11” Alla län utom 
Stockholms stad, Kronobergs, Gotlands och Gävleborgs län var berörda av sam
manläggningarna. Län med omfattande sammanläggningar var Blekinge, Mal
möhus, Örebro, Kopparberg och Norrbotten.11”'

Utifrån den då gällande blockindelningen ägde del rum 26 sammanläggningar 
av hela blocket, inklusive de tre block (Hallsberg, Nora och Surahammar), där 
blocket minskades med en församling som en anpassning till blockindelningen. I 
Blekinge län genomförde tre av fem block totala sammanläggningar. I Örebro 
län var det 6 av 12 block som genomförde totalt samgående. Läget var likartat i 
Norrbottens län, där det skedde totala sammanläggningar i 3 av 14 block. Därut
över var det fem block som från början bestod av en kommun.1155 1156 1157

Partiella sammanläggningar ägde rum i 40 block. I 34 fall var del fråga om att 
lägga samman centralortskommunen med en eller flera randkommuner, men i 
sex block var bara randkommuner berörda. Två sådana sammanläggningar sked
de i Östergötlands län, dels mellan Vadstena stad och Östgöta-Dals kommun i 
Motala kommunblock, dels mellan Västra Vikbolandet och Östra Vikbolandet i 
Norrköpings kommunblock. Ett tredje exempel var att Huskvarna stad och Hak- 
arps landskommun i Jönköpings kommunblock i Jönköpings län slogs samman. 
Bland sammanläggningarna mellan centralortskommuner och randkommuner

1155 De sex kommuner som reducerades var: Roslags-Länna landskommun i Stockholms län, Stora 
Lundby landskommun i Älvsborgs län, Nora stad och Hallsbergs köping i Örebro län, Surahamm- 
mars landskommun i Västmanlands län och Råncå landskommun i Norrbottens län.

1156 Riksarkivet, Maricbcrg: Konselj ak ter från Inrikesdepartementet enligt följande: 1965-10-15, Nr
28, 1965-12-17, Nr21-30, 1965-12-30, Nr 18, 1966-01-27, Nr 33, 1966-02-11, Nr 26-28, 1966-03- 
04, Nr 22-23, 1966-03-11, Nr 25-26, 1966-03-18, Nr 31 -33, 1966-03-25, Nr 31 -34. 1966-04-01, Nr 
19 (26) och 27-28, 1966-04-15, Nr 15-23 och 25-26, 1966-04-21, Nr 24-35 och 37, samt 1966-04-
29, Nr 9-24 och 38-39.

1157 Sc not 1156 ovan.



fanns det flera fall där centralortskommunen hade börjat växa samman med 
randkommunen i fråga om tätortsbebyggelsen.11 ^

Av de 167 kommuner som berördes av indelningsändringama förekom vote
ring vid fullmäktigebesluten i totalt 32 kommuner. Frågan gick således till vote
ring i 19 procent av fallen. Därutöver lämnades det reservationer i fyra kom
muner. Andelen kommuner med votering eller reservation var därmed 22 pro
cent. Voteringarnas inriktning framgår av tabellen nedan, där fördelningen mel
lan länen och antalet berörda kommuner även anges.

Tabell 77 Förekomsten av voteringar vid kommunernas beslut om 
kommunsammanläggningar som skedde vid ingången av år 1967 1158

Län Berörda

kommuner

Samman-

läggning

Namn Antal

delegerade

Annat Totalt

Stockholms stad 0 0 0 0 0 0

Stockholms län 12 3 0 0 1 4

Uppsala 5 1 0 0 1 2

Södermanland 3 0 0 0 0 0

Östergötland 6 2 0 0 0 2

Jönköping 6 1 0 0 0 1

Kronoberg 0 0 0 0 0 0

Kalmar 8 1 0 0 0 1

Gotland 0 0 0 0 0 0
Blekinge 13 3 0 0 0 3

Kristianstad 7 2 0 0 0 2

Malmöhus 18 2 0 0 1 3

Halland 4 1 0 0 0 1

Göteborg/Bohus 8 0 0 0 0 0
Älvsborg 10 1 0 0 0 1

Skaraborg 8 1 0 0 0 1

Värmland 6 1 0 0 0 1

Örebro 12 0 0 0 1 1

Västmanland 7 0 0 0 0 0

Kopparberg 13 2 0 0 0 2

Gävleborg 0 0 0 0 0 0

Västernorrland 2 1 0 0 0 1

Jämtland 2 0 0 0 0 0

Västerbotten 5 4 0 0 0 4

Norrbotten 12 2 0 0 0 2

Totalt 167 28 0 0 4 32

Källa: Se not 1156 ovan.

1158 Sc not 1156 ovan.



Det visar sig att 28 av 32 voteringar (88 procent) gällde sammanläggningsfrågan. 
Bakom annat döljer sig ett fall där voteringen avsåg om det skulle genomföras 
nyval till kommunens styrelser och nämnder redan direkt från den tidpunkt när 
den nya indelningen trädde i kraft (1967) eller om den nya mandatperioden för 
styrelser och nämnder (1968) borde inväntas. Ett sådant uppskjutande var bara 
möjligt om sammanläggningen gällde två kommuner som var mycket olikstora 
till folkmängden. Ett annat exempel är vilka bestämmelser som skulle tillämpas 
för donationer efter sammanläggningen.

Sett från ett länsperspektiv var sammanläggningsbesluten mest konfliktfyllda i 
Västerbottens län, där fyra av fem beslut gick till votering. Motsatsen fanns i Gö
teborgs och Bohus län och Västmanlands län. 1 dessa berördes åtta respektive sju 
kommuner av indelningsändringama, men i inget fall gick frågan till votering.

I tabellen nedan redovisas de konfliktdimensioner som fanns vid voteringarna.

l abell 78 Konfliktdimensioner vid voteringar om kommunernas beslut om 
kommunsammanläggningar som trädde i kraft 1967

Län Konfliktdimension Totalt

Parti Geografisk Annan Bilaga saknas

Stockholms län 3 0 0 1 4

Uppsala 1 0 1 0 2

Östergötland 2 0 0 0 2

Jönköping 0 0 1 0 1

Kalmar 0 0 0 1 1

Blekinge 0 0 3 0 3

Kristianstad 2 0 0 0 2

Malmöhus 1 0 2 0 3

Halland 0 0 1 0 1

Älvsborg 0 0 1 0 1
Skaraborg 1 0 0 0 1

Värmland 0 0 0 1 1

Örebro 1 0 0 0 1

Kopparberg 2 0 0 0 2

Västernorrland 0 0 1 0 1

Västerbotten 4 0 0 0 4

Norrbotten 1 0 0 1 2

Totalt 18 0 10 4 32

Källa: Se tabell 77 ovan samt enligt vad som framgår av bilaga 5 på sidorna 
587-588.

För 28 av de totalt 32 voteringarna (88 procent) har det varit möjligt att under
söka hur de enskilda fullmäktigeledamöterna röstade. Bland dessa var det 18 vo
teringar (64 procent) som hade en partipolitisk konfliktdimension. Detta var en 
lägre siffra än vid sammanläggningarna 1965, men samtidigt var det här fråga 
om fler kommuner, vilket ger en bättre grund för att kunna dra generella slutsat-



ser. De resterande 10 voteringarna hade annan konfliktdimension. Det förekom 
alltså inte någon votering som hade en geografisk konfliktdimension.

De politiska partiernas ställningstaganden vid voteringarna (om sammanlägg- 
ningsfrågan) som hade en partipolitisk konflikdimension redovisas i nedanstå
ende tabell.

Tabell 79 Partipolitiska ställningstaganden vid voteringar om kommuner
nas beslut om kommunsammanläggningar som trädde i kraft 1967

Parti För samman

läggning

Villkor för

sammanläggning

Mot samman

läggning

Annat Totalt

S 10 0 5 0 15

K 3 0 1 0 4

C 5 0 7 I 13

Fp 7 0 4 2 13

H 7 1 4 1 13

Övriga 1 0 0 0 1

Totalt 33 1 21 4 59

Källa: Se tabell 78 ovan.

Här berörs bara partipolitiska konfliktdimensioner som gällde sammanläggnings- 
frågan. Socialdemokraterna var det parti som i flest fall var för att en samman
läggning skulle äga rum, men i en tredjedel av fallen (5 av 15) var minst huvud
delen av partiets fullmäktigeledamöter motståndare till sammanläggningen. So
cialdemokratiskt motstånd mot sammanläggningar, inom ramen för en reform 
som partiet i regeringsställning har drivit fram, är av särskilt intresse att studera.

1 samtliga fall var det en negativ inställning till partiella sammanläggningar 
inom respektive block. 1 fyra av fem kommuner (Djursholms stad och Stock
sunds köping i Stockholms län samt Västra Vikbolandets och Östra Vikbolandets 
kommuner i Östergötlands län) var det dessutom fråga om sammanläggningar 
där inte centralortskommunen berördes av samgåendet. Det framfördes också 
som grund för partiets motstånd i flera av fallen och det ter sig också som en 
rimlig förklaring till den negativa inställningen. 1 de fyra fallen kunde den parti
ella sammanläggningen mellan två randkommuner ses som ett hot mot att en to
tal sammanläggning av blocket överhuvudtaget kom till stånd. Någon sådan 
kunde inte tas för given vid denna tidpunkt, då frivilligprincipen för alla sam
manläggningar ännu gällde. En annan möjlig förklaring till partiets ställningsta
gande kan ha varit att i alla kommunerna hade Socialdemokraterna ett relativt 
svagt eller mycket svagt väljarstöd, det varierade mellan 20 och 38 procent.1159

Utifrån ett rent parliperspektiv skulle partiet även i de sammanslagna kommu
nerna hamna i en uppenbar minoritetssituation. Det socialdemokratiska motstån
det mot sammanläggning i den femte kommunen, Araslöv i Kristianstads län,

1159 Kommunala valen 1962, Del 2.



kan inte förklaras utifrån någon sådan eventuell partitaktisk utgångspunkt. 1 
denna sammanläggning ingick centralortskommunen Kristianstad och i den ny
bildade kommunen vägde det ganska jämnt mellan de politiska blocken.

Kommunisterna var i de relativt få fall de fanns representerade i kommuner
nas fullmäktige anhängare av sammanläggningarna. Vid tre av fyra voteringar 
stödde partiets fullmäktigeledamöter sammanläggningsbeslutet, medan de var 
motståndare i ett fall. Rent siffermässigt var kommunisterna mer positiva än So
cialdemokraterna (75 procents respektive 67 procents bifall till sammanlägg- 
ningsbesluten), men samtidigt var det fråga om få voteringar.

Centerparpartiet visade denna gång upp den mest negativa inställningen till 
sammanläggningarna genom att i 7 av 13 fall rösta nej, medan partiet stödde en 
sammanläggning i fem fall. Sett till de sju kommuner där Centern var mot sam
manläggning handlade det om fem beslut gällande partiell sammanläggning och 
två beslut om total sammanläggning. Att Centerpartiets kommunalpolitiker var 
mest negativa till sammanläggningarna kan ses som ganska förväntat utifrån att 
partiet intog den mest negativa inställningen till reformen vid principbeslutet i 
riksdagen 1962. Högerpartiet och Folkpartiet hamnade på i stort sett samma ut
fall, där partierna i sju fall bejakade sammanläggningen, medan de i fem kom
muner motsatte sig beslutet om sammanläggningen. Folkpartiet och Högerpartiet 
var mer negativa till sammanläggningarna än vad som var fallet med det social
demokratiska partiet, men mer positiva än Centerpartiets kommunala företrädare.

Sammanläggningar 1969
Genom de sammanläggningar som genomfördes vid årsskiftet 1968/1969 redu
cerades antalet kommuner med 52, från 900 till 848. Det innebar alt det bara 
skedde drygt hälften så många sammanläggningar som 1967, då antalet kommu
ner minskade med 95. Det var dessutom bara i 14 län som sammanläggningar 
genomfördes: Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Kristianstad, Malmöhus, Hall
and, Älvsborg, Skaraborg, Värmland, Örebro, Gävleborg, Västernorrland, Jämt
land och Norrbotten. De mest omfattande sammanläggningarna ägde rum i Kal
mar och Malmöhus län, där 15 respektive 16 kommuner berördes. I Kalmar län 
var det två block som sammanslogs helt och tre block som genomförde större 
partiella samgåenden. I Norrbottens län ägde det rum totala samgåenden i tre 
block, vilket betydde att 11 av 14 block utgjorde en kommun. 1 hela landet ge
nomfördes totala sammanläggningar i 11 block och partiella i 15 block. Sam
mantaget berördes 81 kommuner av sammanläggningarna. I tre fall kvarstod 
kommunerna (Ljungbyholm och Mortorp i Kalmar län samt Sösdala i Kristian
stads län) som egna kommuner, trots att en församling överfördes till nybildade 
kommuner genom totala sammanläggningar av block."60

60 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter från Kommunikationsdepartementet enligt följande: 
1968-01-12, Nr 8, 1968-02-09, Nr 4, 1968-03-08, Nr 19-22, 1968-03-29, Nr 23-24, 1968-04-19, Nr 
4-9 och 1968-04-26, Nr 62-72. Bcslutskonccpt från Kommunikationsdepartementet enligt följande: 
1968-01-12, Nr 8, 1968-02-09, Nr4, 1968-03-08, Nr 19-22, 1968-03-29, Nr 23-24, 1968-04-19, Nr 
4-9 och 1968-04-26, Nr 62-72.



I tre fall, Simrishamnsblocket i Kristianstads län, Landskronablocket i Mal
möhus län, och Gävleblocket i Gävleborgs län, ägde det rum partiella samman
läggningar som medförde att den utökade centralortskommunen inte var någon 
geografiskt sammanhängande enhet. En randkommuns territorium låg mellan 
centralortskommunens olika delar. Denna ordning kom för Simrishamn och 
Landskrona att bestå under fem år fram till de totala sammanläggningarna av re
spektive block 1974. I Gävle kommunblock gällde det bara två år, fram till 1971. 
Precis som 1965 och 1967 var centralortskommunema berörda av flertalet av de 
partiella sammanläggningarna, nämligen 14 av 15.'161

Även 1969 förekom det samgåenden mellan centralortskommuner och rand
kommuner där tätortsbebyggelsen mer eller mindre hade växt samman, men det 
var inte lika frekvent som vid sammanläggningarna 1965 och 1967. Ett exempel 
på sammanvuxen tätortsbebyggelse var sammanläggningen mellan Kungsbacka 
stad och Tölö landskommun i Hallands län. Ett annat exempel var en partiell 
sammanläggning i Kävlinge kommunblock i Malmöhus län, som bl.a. innebar en 
sammanläggning mellan centralorten Kävlinge köping och Furulunds köping. 
Den senare köpingen var belägen på kort avstånd från centralorten, även om tä- 
lortsbebyggelsen inte riktigt hade vuxit samman.111'"

Den enda sammanläggning där centralortskommunen inte var berörd ägde 
rum mellan två randkommuner i Krokomsblocket i Jämtlands län, Föllinge och 
Hotagen. Den hade framförallt sin grund i att den mindre kommunen, Hotagen, 
ansåg sig ha svårigheter att upprätthålla den kommunala administrationen när 
kommunalnämndens ordförande ville lämna sitt uppdrag. Det förmodades bli 
svårt att rekrytera en efterträdare, då kommunen sannolikt skulle upphöra som 
egen kommun inom en inte alltför avlägsen framtid. Hotagen var en av de minsta 
kommunerna i landet, med 831 invånare år 1968.1161

Av de 81 kommuner som på något sätt berördes av indelningsändringarna fö
rekom votering vid fullmäktigebesluten i 14 kommuner. Det betyder att frågan 
gick till votering i 17 procent av kommunerna. Motsvarande siffror 1965 och 
1967 var 25 respektive 19 procent. Skillnaderna var inte så stora, men det är 
tänkbart all se den något lägre siffran 1969 som ett uttryck för att frågan om en 
sammanläggning hade fatt mogna under längre tid efter det att kommunblocks- 
indelningen blivit fastställd 1963-1964. Därutöver lämnades reservationer i tre 
kommuner, vilket innebar att votering eller reservation förekom i 17 kommuner, 
motsvarande 21 procent. Voteringarnas inriktning framgår av tabellen nedan. * 1162 1163

"6I Sc not 1160 ovan.
1162 Sc not I 160 ovan.
1163 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Kommunikationsdepartementet 1968-04-26, Nr 68. Wång- 

mar 2008 s 283ff.



Tabell 80 Förekomsten av voteringar vid kommunernas beslut om 
kommunsammanläggningar som skedde vid ingången av år 1969

I.än Berörda

kommuner

Samman-

läggning

Namn Antal

delegerade

Annat Totalt

Östergötland 2 0 0 0 0 0

Kronoberg 2 0 0 0 0 0

Kalmar 15 3 0 0 0 3

Kristianstad 9 2 0 0 0 2

Malmöhus 16 1 0 0 0 1

Halland 2 0 0 0 0 0

Älvsborg 7 1 0 0 0 1

Skaraborg 8 2 0 0 0 2

Värmland 2 0 0 0 0 0

Örebro 2 2 0 0 0 2

Gävleborg 4 __ 1 0 0 0 1

Västernorrland 3 0 0 0 0 0

Jämtland 2 0 0 0 0 0

Norrbotten 7 2 0 0 0 2

totalt 81 14 0 0 0 14

Källa: Se nol 1160 ovan.

Alla 14 voteringar gällde sålunda sammanläggningsfrågan.
I tabellen nedan redovisas konfliktdimensionerna vid voteringarna.

Tabell 81 Konfliktdimensioner vid voteringar om kommunernas beslut om 
kommunsammanläggningar som trädde i kraft 1969

Län Konfliktdimension Totalt

Parti Geografisk Annan Bilaga saknas

Kalmar 1 0 2 0 2

Kristianstad i 0 1 0 2

Malmöhus 0 1 0 0 2

Älvsborg 1 0 0 0 1

Skaraborg 1 0 1 0 2

Örebro 1 0 1 0 2

Gävleborg 1 0 0 0 1

Norrbotten 1 0 0 1 2

Totalt 7 1 5 1 14

Källa: Se tabell 80 ovan samt enligt vad som framgår av bilaga 6 på sidorna 
589-590.



Tretton av voteringarna (93 procent) har gått att analysera. Vid 7 av de 13 vote
ringarna fanns det en partipolisk konflikt, vilket betyder att andelen sådana vote
ringar uppgick till 54 procent. Det kan jämföras med 80 procent vid samman
läggningarna 1965 och 64 procent 1967. Utvecklingen hade gått i riktning mot 
minskad partipolitisering, men samtidigt var det fråga om färre sammanlägg
ningar än 1967. Endast ytterligare två voteringar med partipolitisk konflikt hade 
behövts för att hamna på samma nivå som 1967. Fem voteringar hade annan 
konfliktdimension, vilket exempelvis betydde att en minoritet inom ett parti gick 
emot sammanläggning eller att alla eller åtminstone flertalet partier i fullmäktige 
var splittrade på två ungefär jämnstora grupperingar.

Till skillnad från sammanläggningarna 1965 och 1967 fanns det ett fall av 
geografisk konflikt, som inträffade i Röstånga kommun i Malmöhus län. Denna 
kommun var uppdelad på två olika block, där tre av fyra församlingar ingick i 
Svalövsblockel, medan en församling (Billinge) tillhörde Eslövsblocket. Det var 
fullmäktigeledamöterna från Billinge i Eslövsblocket som röstade emot samman
läggning 1969. Lösningen blev partiella sammanläggningar i båda blocken 1969. 
Det fanns en generell strävan hos kommuner som var uppdelade på mer än ett 
block att sammanläggningarna i blocken skulle ske vid samma tidpunkt. Det blev 
dock inte alltid fallet, vilket även gällde för 1969 års sammanläggningar, där tre 
kommuner gick med på att släppa en församling.

Partiernas ställningstaganden vid de voteringar som hade en partipolitisk kon- 
flikdimension redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 82 Partipolitiska ställningstaganden vid voteringar om kommuner
nas beslut om kommunsammanläggningar som trädde i kraft 1969

Parti För samman-

läggning

Villkor för

sammanläggning

Mot samman-

läggning

Annat Totalt

S 6 0 0 1 7

Vpk 1 0 1 0 2

C 5 0 2 0 7
Kp 5 0 2 0 7

H 4 1 2 0 7

Kds 1 0 0 0 1

Övriga 0 0 1 0 1

Totalt 22 1 8 1 32

Källa: Se tabell 81 ovan.

Vid detta tillfälle var sålunda skillnaderna mellan de olika partierna mindre än 
vad som var fallet 1967. Socialdemokraterna var det parti som var mest positivt 
till sammanläggningar, men skillnaden i relation till de borgerliga partierna, in
klusive Centerpartiet, var nu så begränsade att det inte går att se någon större 
skillnad mellan partierna i synen på sammanläggningsfrågan. Samtidigt var det 
bara sju voteringar, varför försiktighet med slutsatserna måste iakttas. Det blir 
tydligt när Kristen demokratisk samling (Kds), bildat 1964, fanns med i en full



mäktigeförsamling som voterade i sammanläggningsfrågan och då intog en posi
tiv inställning till att samgåendet genomfördes 1969.

För att även kunna täcka in kommuner som tog sammanläggningsbeslutel utan 
votering är det av intresse att studera majoritetsläget i fullmäktige i de kommu
ner som berördes av de frivilliga sammanläggningarna 1965, 1967 och 1969. Re
sultaten redovisas i tabellen nedan.

Tabell 83 Majoritetsläge i kommuner som berördes av indelningsändringar 
1965-1969, redovisade på grundval av blockstatus

Blockstatus 1965 1967 1969 Totalt

S B Λ S B A S B A S B A Alla

Centralort 7 1 1 49 10 1 12 11 2 68 22 4 94

Randkommun 8 3 0 56 46 5 14 41 1 78 90 6 174

totalt 15 4 1 105 56 6 26 52 3 146 112 10 268

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1965—1969, Ivarsson 1992, Kommunala 
valen 1962, Del 2, och Kommunala valen 1966, Del 2.

Utan att närmare beakta resultaten i valen till stads-/kommunalfullmäktige 1962 
och 1966 visar tabellen att sammanläggningarna 1965 och 1967 huvudsakligen 
berörde kommuner med socialistisk majoritet. Vid 1965 års sammanläggningar 
var andelen kommuner med socialistisk majoritet 75 procent, medan motsva
rande siffra 1967 var 63 procent. År 1969 var andelen enbart 32 procent. Kom
muner med socialistisk majoritet i fullmäktige var vid de två första sammanlägg- 
ningstillfållena (1965 och 1967) således betydligt mer benägna att medverka till 
sammanläggningar än kommuner med borgerlig majoritet. Vid 1969 års sam
manläggningar hade det skett en scenförändring, då kommuner med borgerlig 
majoritet slod för merparten av sammanläggningarna. Totalt sett för alla tre tid
punkterna var andelen kommuner med socialistisk majoritet 54 procent.

Kommunvalen 1962 var framgångsrikt för Socialdemokraternas och partiet 
fick 50,1 procent av rösterna, vilket gav socialistisk majoritet i 45 procent av 
kommunerna. Vid valet till stads- och kommunalfullmäktige 1966 fick partiet 
endast 42,3 procent av rösterna. Bara 32 procent av kommunerna hade därefter 
socialistisk majoritet.1164 Min slutsats blir att andelen kommuner med socialistisk 
majoritet i fullmäktige som berördes av sammanläggningarna 1965 och 1967 var 
lite överskattad i relation till det socialdemokratiska partiets normala väljarstöd. 
Samtidigt var den underskattad vid sammanläggningarna 1969. Den samlade be
dömningen blir därför att kommuner som hade socialistisk majoritet var något 
överrepresenterade bland de kommuner som berördes av sammanläggningar un
der perioden 1965—1969. Med tanke pä att del var det socialdemokratiska partiet 
som i regeringsställning hade drivit igenom beslutet i riksdagen om reformen

1164 Kommunala valen 1962, De! 2, Kommunala valen 1966, Del 2, och Wångmar 2006 s 81.



måste resultatet betraktas som väntat. Av de 1006 kommuner som fanns 1963 
hade 268 (27 procent) berörts av de tre sammanläggningstillfållena. Egentligen 
var antalet och andelen något lägre eftersom några kommuner hade berörts av 
sammanläggningar vid mer än ett tillfälle. Trots att det vid årsskiftet 1968/1969 
hade gått nära sju år sedan riksdagen fattade beslutet hade endast 25 procent av 
kommunerna berörts.

Kommunsammanläggningar under 
tvångslagstiftningen 1971—1974
De sammanläggningar som skedde 1971 och 1974 kunde ske tvångsvis om inte 
kommunerna själva frivilligt ansökte om att en sammanläggning skulle komma 
till stånd. De allra flesta kommunerna valde att på frivillig väg ansöka om att 
sammanläggningarna skulle ske i enlighet med den gällande blockindelningen.

Sammanläggningar 1971
År 1971 reducerades antalet kommuner från 848 till 464, en minskning med 384 
kommuner. Det var totalt 531 kommuner som berördes av dessa indelningsänd- 
ringar. Det betyder att 63 procent av landets kommuner fick göra ett ställningsta
gande i sammanläggningsfrågan inför detta sammanläggningstillfålle. Det råder 
knappast något tvivel om att antalet sammanläggningar ökade till följd av 1969 
års riksdagsbeslut om att hela reformen måste vara slutförd 1974 och att tvångs- 
sammanläggningar fick vidtas. Sammanläggningar genomfördes i alla de 24 lä
nen, även om omfattningen varierade. 1 Kronobergs, Gotlands och Norrbottens 
län var reformen helt genomförd och i Örebro och Västmanlands län var sam
manläggningarna nästan slutförda. Även i Södermanlands län var reformen till 
stor del slutförd. 1 Uppsala, Blekinge, Jämtlands och Västerbottens län genom
fördes det däremot ganska tå sammanläggningar. Län där många sammanlägg
ningar återstod att verkställa 1974 var: Uppsala, Kristianstad, Malmöhus, Hall
and, Älvsborg, Skaraborg, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. I Jämt
lands län hade bara två att totalt åtta block genomfört total sammanläggning.1165

Utifrån blockindelningen genomfördes det totala sammanläggningar i 119 
block, medan partiella sammanläggningar ägde rum i 22 block. Vid de tre tidi
gare tillfällena hade det varit fler partiella än totala samgåenden. Även denna

65 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Civildepartementet enligt följande: 1969-12-19, Nr 
48-53, 1970-01-30, Nr 19 och 38-45, 1970-02-06, Nr 35—43, 1970-02-13, Nr 24-30, 1970-02- 
20, Nr 13-19, 1970-02-27, Nr 20-28, 1970-03-06, Nr 29-30, 1970-03-13, Nr 38-43, 1970-03-20, 
Nr 45-50, 1970-04-03, Nr 27 och 29-35, 1970-04-10, Nr 29-37, 1970-04-17, Nr 33—44, 1970- 
04-24, 7, 26-31 och 33-34, 1970-04-29, Nr 1-5 och 7-8, samt 1970-06-17, Nr 51-53, och Ci
vildepartementet, Koncept till Kungl. Maj:ts beslut 1969-12-19, Nr 48—53, 1970-01-30, Nr 19 och 
38—45, 1970-02-06, Nr 35-43, 1970-02-13, Nr 24-30, 1970-02-20, Nr 13-19, 1970-02-27, Nr 
20-28, 1970-03-06, Nr 29-30, 1970-03-13, Nr 38-43, 1970-03-20, Nr 45-50, 1970-04-03, Nr 27 
och 29-35, 1970-04-10, Nr 29-37, 1970-04-17, Nr 33^44, 1970-04-24, 7, 26-31 och 33-34, 
1970-04-29, Nr 1-5 och 7- 8, och 1970-06-17, Nr 51-53. SFS 1970:617.



gång förekom det sammanläggningar som innebar alt kommuner blev kvar som 
egna kommuner, men med reducerad yta och folkmängd genom att en försam
ling överfördes till en nybildad kommun. Det var fyra kommuner: Södra Mo och 
Unnaryd i Jönköpings län, Gudhem i Skaraborgs län samt Hallen i Jämtlands län. 
1 alla blocken med partiella samgåenden berördes centralortskommunen.1166

De partiella sammanläggningarna kan relateras till förekomsten av tvångs- 
sammanläggningar. I Uppsala, Östergötlands, Kristianstads, Västmanlands och 
Västerbottens län genomförde man partiella sammanläggningar, men inga 
tvångssammanläggningar. Del kan tolkas som att länsstyrelserna valde att gå mer 
försiktigt fram. Att tillmäta länsstyrelserna sådan betydelse bygger på kunskapen 
om att flertalet tvångssammanläggningar skedde efter förslag från länsstyrelser
na. Ett undantag var Västemorrlands län.1 K’7 *

I Stockholms, Jönköpings, Malmöhus, Hallands, Älvsborgs, Skaraborgs, 
Värmlands och Örebro län förekom det både partiella och tvångssammanlägg
ningar, dock inte i samma block. Konsekvensen i dessa länsstyrelsers handlande 
var inte fullständig och varken Kammarkollegiet eller regeringen gjorde några 
ansträngningar för få ett större mått av enhetlighet i processen.1 Ihh

Det tredje fallet gällde län där bara totala sammanläggningar kombinerades 
med tvångssammanläggningar. Det handlade om Södermanlands, Kronobergs, 
Kalmar, Göteborgs och Bohus, Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens län. I 
Kronobergs och Norrbottens län slutfördes reformen efter tre respektive två 
sammanläggningar med tvång. I dessa sju län var konsekvensen från respektive 
länsstyrelse större. 1 Jämtlands län var dock tvångssammanläggningen av tre av 
fem kommuner (alltså merparten av kommunerna) i blocket med Berg som cen- 
tralortskommun något förvånande med tanke på att hela 6 av 8 block i länet inte 
lades samman 1971, utan först 1974. Det var bara 10 av de totalt 32 kommuner
na i länet som berördes av sammanläggningarna 1971.1169 1170

Den fjärde och sista kombinationen var enbart totala sammanläggningar, men 
utan tvång. Det förekom i tre län: Gotland, Blekinge och Kopparberg. 1 Gotlands 
län var det utan sammanläggningar med tvång möjligt att få reformen färdig ge
nom att alla 14 kommunerna i länet slogs samman till en kommun.11 "

Antalet tvångssammanlagda kommuner var 38, fördelade på 24 block. Den 
länsvisa fördelningen framgår av tabellen nedan.

1166 Sc not 1165 ovan.
1167 Sc not 1165 ovan.
11 “ Sc not 1165 ovan.
1169 Sc not 1165 ovan.
1170 Sc not 1165 ovan.



Tabell 84 Förekomsten av tvångssammanläggningar 1971

I.än Berörda

kommuner

Sammanslagna 

med tvång

Andel i

procent

Antal berörda

block

Stockholm 29 3 10 2

Uppsala 10 0 0 0

Södermanland 31 1 3 1

Östergötland 31 0 0 0

Jönköping 41 2 5 1

Kronoberg 39 3 8 2

Kalmar 26 1 4 1

Gotland 14 0 0 0

Blekinge 3 0 0 0

Kristianstad 19 0 0 0

Malmöhus 21 3 14 2

Halland 20 3 15 1

Göteborg/Bohus 25 9 36 4

Älvsborg 28 1 4 *)0
Skaraborg 24 1 4 2

Värmland 35 2 6 2

Örebro 17 1 6 1

Västmanland 20 0 0 0
Kopparberg 28 0 0 0

Gävleborg 25 3 12 2

Västernorrland 20 0 0 0

Jämtland 10 3 30 1

Västerbotten 7 0 0 0
Norrbotten 8 2 25 2

Totalt 531 38 7 24

*) Kommunen ingick i ett block med centralort i Göteborgs och Bohus län och detta block finns an- 
givet under Göteborgs och Bohus län, då även en av kommunerna i blocket lades samman med tvång.

Källa: Se not 1165 ovan.

Andelen kommuner som med tvång lades samman 1971 uppgick alltså till sju 
procent av det totala antalet berörda kommuner. Variationerna mellan länen var 
dock betydande. Den högsta siffran både i absoluta (9) och relativa tal (36 pro
cent) fanns i Göteborgs och Bohus län. Där bar inte Länsstyrelsen, med dåva
rande landshövdingen Per Nyström (1903—1993) i spetsen, ansvaret för att det 
blev så många tvångssammanläggningar. Länsstyrelsen hade bara föreslagit att 
fyra kommuner i tre olika block skulle läggas samman med tvång och Kammar
kollegiet hade gått på samma linje. De fem kommuner där regeringen gjorde en 
annan bedömning än Länsstyrelsen och Kammarkollegiet fanns i Uddevalla 
kommunblock. Länsstyrelsen fann starka skäl till att det genomfördes total sam



manläggning av blockets kommuner 1971, men då bara centralortskommunen 
ville ha samgående avstod Länsstyrelsen från att föreslå det.

Även Jämtlands och Norrbottens län hade höga procentuella värden, med 30 
respektive 25 procent. Det berodde främst på att det genomfördes ganska få 
sammanläggningar i dessa län. Det fanns stora skillnaderna mellan länen, då alla 
sammanläggningar var genomförda i Norrbottens län, medan bara två av åtta 
block i Jämtlands län lagts samman. Om de 38 tvångssammanslagna kommuner
na delas upp på de tre landsdelarna visar det sig att flertalet fanns i Götaland, 
nämligen 23 kommuner (61 procent). 1 Svealand var det 7 kommuner (18 pro
cent) och i Norrland 8 kommuner (21 procent). Om man gör en relativ fördelning 
i förhållande till antalet berörda kommuner hamnar Norrland högst med 11 pro
cent, medan siffrorna för Götaland och Svealand var 8 respektive 4 procent.

Inte förvånande var 37 av de 38 kommunerna randkommuner i respektive 
block, fördelade på 34 landskommuner och 3 köpingar. Den enda cenlralorts- 
kommunen som slogs samman med tvång var Åseda köping i Kronobergs län. 
Åseda var dock centralortskommun i ett lvåkämigt block, där centralortsfunkt- 
ionen delades med Lenhovda köping.

I följande tabell anges majoritetsläget i de tvångssammanslagna kommunerna.

Tabell 85 Majoritetsläget i fullmäktige i kommuner som 
tvångssammanslogs 1971

Majoritetsläge Antal kommuner Procent

Borgerlig 32 84

Socialistisk 3 8

Annan 3 8

Totalt 38 100

Källa: Se tabell 84 ovan samt Kommunala valen 1966, Del 2.

Tabellen visar entydigt att det stora flertalet av de tvångssammanslagna kommu
nerna hade borgerlig majoritet i fullmäktige. Visserligen hade borgerligheten en 
ovanligt stark ställning i landets kommuner under mandatperioden 1967—1970 
till följd av resultatet i 1966 års kommunval och förfogade över majoriteten i 63 
procent av kommunerna, men det var ändå fråga om en överrepresentation av 
kommuner med borgerlig fullmäktigemajoritet. Även kommuner med så kallad 
annan majoritet var överrepresenterade, då de bara utgjorde fyra procent av alla 
kommuner. Däremot var kommuner med socialistisk majoritet i fullmäktige be
tydligt underrepresenterade. Antalet sådana kommuner utgjorde 32 procent i lan
det som helhet, men bara 8 procent av kommunerna som tvångssammanslogs.

Det är också intressant att undersöka i vilken omfattning som Socialdemokra
terna i fullmäktige slod bakom kravet på att slippa sammanläggning 1971 och 
vänta till 1974. Det kan delvis undersökas med hjälp av förekomsten av vote
ringar i kommunernas fullmäktige vid behandlingen av frågan om sammanlägg
ning år 1971. Förekomsten av sådana voteringar framgår av tabellen nedan.



Tabell 86 Förekomsten av voteringar vid kommunernas beslut om 
kommunsammanläggningar som skedde vid ingången av år 1971

Län Berörda

kommuner

Samman-

läggning

Namn Antal

tlelegerade

Annat Totalt

Stockholm 29 *) 7 *) 2 0 1 10

Uppsala 10 3 0 0 0 3

Södermanland 31 2 0 0 0 2

Östergötland 31 4 1 0 0 5
Jönköping 41 9 1 0 1 1 1

Kronoberg 39 12 0 0 0 12

Kalmar 26 6 0 0 0 6

Gotland 14 0 0 0 0 0

Blekinge 3 1 0 0 0 1

Kristianstad 19 2 0 0 0 2

Malmöhus 21 5 0 0 0 5

Halland 20 8 0 0 0 8

Göteborg/Bohus 25 7 1 0 0 8

Älvsborg 28 1 1 0 2 4

Skaraborg 24 4 0 0 0 4

Värmland 35 4 0 3 0 7

Örebro 17 2 0 0 0 2

Västmanland 20 4 0 0 0 4

Kopparberg 28 5 1 0 0 6

Gävleborg 25 8 0 0 0 8

Västernorrland 20 3 0 0 0 3

Jämtland 10 4 0 0 0 4

Västerbotten 7 2 0 0 0 2

Norrbotten 8 2 0 0 0 2

Totalt 531 105 7 3 4 119

*) I Ekerö kommun i Stockholms län genomfördes det voteringar både om sammanläggningen skulle
äga rum 1971 eller 1974 och om kommunens namn.

Källa: Se tabell 84 ovan.

Voteringar genomfördes i 118 kommuner (två voteringar i Ekerö kommun) av de 
531 berörda kommunerna. Votering verkställdes i 22 procent av kommunerna. 
Denna siffra skall jämföras med 25 procent voteringar vid besluten inför 1965 
års sammanläggningar, vilka dock var mycket få till antalet, och 19 respektive 17 
procent 1967 och 1969. Sett till alla fyra sammanläggningstillfallena 1965—1971 
var det en stabil nivå på omkring 20 procent.

Voteringar förekom i alla län utom Gotland. Flest voteringar i absoluta tal ge
nomfördes i Kronobergs (12), Jönköpings (11) och Stockholms (10) län. 1 rela
tiva tal låg Jämtlands och Hallands län högst, båda med 40 procent voteringar. 
Utöver voteringarna lämnades det reservationer i 10 kommuner, vilket betyder 
att votering eller reservation förekom i 128 kommuner (24 procent).



Vid 105 (88 procent) av voteringarna gällde omröstningen sammanläggnings- 
frågan specifikt, om det skulle ske en sammanläggning eller inte, även inklude
rande beslut om villkor för sammanläggning. Ett exempel på villkor kunde vara 
att det måste bli en total sammanläggning av alla kommuner i blocket eller att 
flertalet kommuner gick med på sammanläggning. Sju voteringar handlade om 
kommunnamnet. Vidare förekom tre voteringar om antalet eller fördelningen av 
ledamöter och suppleanter i sammanläggningsdelegerade. Slutligen var det fyra 
voteringar som gällde andra saker. Ett exempel var att fullmäktige i Lysjö kom
mun i Älvsborgs län hade en sluten votering om vilka personer som skulle under
teckna kommunens ansökan om sammanläggning.

Voteringarnas konfliktdimension finns redovisad i tabellen nedan.

Tabell 87 Konfliktdimensioner vid voteringar om kommunernas beslut om 
kommunsammanläggningar som trädde i kraft 1971

Län Konfliktdimension Totalt

Parti Geografisk Annan Bilaga saknas

Stockholm *)8 0 2 0 10

Uppsala 2 0 1 0 3

Södermanland 1 0 0 1 2

Östergötland 4 0 1 0 5

Jönköping 8 0 1 2 11

Kronoberg 7 1 4 0 12

Kalmar 5 0 1 0 6

Gotland 0 0 0 0 0

Blekinge 1 0 0 0 1

Kristianstad 1 0 0 1 2

Malmöhus 5 0 0 0 5

Halland 5 0 3 0 8

Götcbcrg/Bohus 6 0 0 2 8

Älvsborg 2 0 1 1 4

Skaraborg 1 2 1 0 4
Värmland 7 0 0 0 7

Örebro 1 0 0 1 2

Västmanland 2 0 2 0 4

Kopparberg 5 0 1 0 6
Gävleborg 5 0 3 0 8

Västernorrland 2 0 1 0 3

Jämtland 0 1 1 2 4

Västerbotten 2 0 0 0 2

Norrbotten 2 0 0 0 2

Totalt 82 4 23 10 119

*) Båda voteringarna i Ekcrö kommun i Stockholms län hade cn partipolitisk konfliktdimension.

Källa: Se tabell 84 ovan samt enligt bilaga 7 på sidorna 591-595.



Det har varit möjligt att undersöka voteringarna i 109 av 119 fall, utgörande 92 
procent, vilket måste ses som en hög siffra. 1 82 (75 procent) av dessa 109 vote
ringar fanns det en partipolitisk konfliktdimension. Det var en högre andel än vid 
sammanläggningarna 1967 och 1969, då motsvarande siffra uppgick till 64 re
spektive 54 procent. Vid besluten om 1965 års sammanläggningar var värdet 
dock högre, nämligen 75 procent, men den gången var det bara fråga om sam
manlagt fem voteringar. Det gör naturligtvis att resultatet inte blir lika generali
serbart som i fråga om voteringarna inför sammanläggningarna 1971.

Bara fyra voteringar hade en geografisk konfliktdimension. En av dess kon
flikter uppstod i Hallen i Jämtlands län. Motsättningen gällde om blockindel
ningen borde ändras så att hela kommunen ingick i Östersundsblocket och inne
fattades i den totala sammanläggningen av detta block som nu ägde rum, eller 
om bara Norderöns församling i enlighet med den rådande blockindelningen 
skulle sammanläggas i Östersundsblocket 1971. Majoriteten gick på det första 
alternativet. De ansåg att en reducering av folkmängden och ytan skulle vara ne
gativ för kommunen. Varken Länsstyrelsen, Kammarkollegiet eller regeringen 
godkände dock deras ställningstagande.

Så kallad annan konfliktdimension förekom i 23 fall. Annan orsak kunde in
nebära att ett mindre antal borgerliga ledamöter, utan att vara merparten av le
damöterna från något parti, ville att sammanläggningen skulle äga rum först 
1974. Ett exempel är Berga kommun i Ljungby kommunblock i Kronobergs län, 
där tre ledamöter från Centern röstade nej till att sammanläggningen skulle ske 
1971. Ett annat exempel är Vessigebro kommun i Falkenbergs kommunblock i 
Hallands län. Där var det ett mindre antal ledamöter från Centerpartiet och Mo
derata samlingspartiet som röstade mot sammanläggning 1971.

De olika partiernas ståndpunkter i de kommuner där det fanns en partipolitisk 
konfliktdimension vid voteringen som gällde sammanläggningsfrågan framgår 
av tabellen nedan.

Tabell 88 Partipolitiska ställningstaganden vid voteringar om kommuner
nas beslut om kommunsammanläggningar som trädde i kraft 1971

Parti För samman-

läggning

Villkor tor

sammanläggning

Mot samman-

läggning

Annan Totalt

S 58 1 6 1 66

Vpk 6 1 3 0 10

C 23 3 34 0 60

Fp 25 3 27 0 55

M 14 5 38 1 58

K.ds 9 1 5 0 15

Övriga partier 3 0 3 0 6

Totalt 138 14 116 2 270

Källa: Se tabell 87 ovan.



Tabellen visar att det fanns en klar blockpolitisk konflikt i synen på samman- 
läggningsfrågan. Det socialdemokratiska partiet röstade i hela 58 av 66 votering
ar, där det fanns en partiståndpunkt, för en sammanläggning 1971. Det innebär 
att partiet i 88 procent av voteringarna intog en positiv inställning till samman
läggningen. Bara i sex kommuner röstade partiet nej till samgående 1971. Väns
terpartiet kommunisterna var representerade i relativt få av de kommuner som 
voterade i frågan, men i de voteringar där partiet deltog röstade man i 60 procent 
av fållen för sammanläggning 1971, medan de i 30 procent av voteringarna rös
tade nej. Partiet var alltså inte lika positivt till sammanläggningar 1971 som So
cialdemokraterna.

Bland de borgerliga partierna var Folkpartiet mest positivt till sammanlägg
ning 1971. Partiets ledamöter röstade i 45 procent av voteringarna för ett samgå
ende. I 49 procent av voteringarna röstade partiets företrädare nej. Det fanns 
därmed en avsevärd åsiktsskillnad i relation till Socialdemokraterna. Centerparti
ets politiker var något mer kritiskt inställda till sammanläggningar 1971 än vad 
som var fallet med Folkpartiet. Centerpartiets kommunalpolitiker röstade för 
sammanläggning 1971 i 38 procent av voteringarna. Andelen voteringar där par
tiet motsatte sig sammanläggning 1971 var klart större, 57 procent. Moderaternas 
politiker intog en ännu mer kritisk inställning än Centerpartiets. Partiets fullmäk
tigeledamöter röstade för samgående vid bara 24 procent av voteringarna. Vid 66 
procent av voteringarna röstade man mot sammanläggning 1971. Kristen demo
kratisk samling (Kds) var mer positivt till sammanläggningar 1971 än de tre 
större och traditionella borgerliga partierna. Vid 60 procent av omröstningarna 
var partiets företrädare anhängare av sammanläggning 1971, medan andelen vo
teringar där partiet röstade nej var 33 procent. Lokala partier fanns med vid sex 
voteringar och i tre fåll (50 procent) röstade partierna för sammanläggning 1971 
och i tre fall (50 procent) röstade de emot.

För att återgå till frågan om hur det socialdemokratiska partiet ställde sig till 
frågan om sammanläggning i dc 38 kommuner där tvångssammanläggning sked
de kan det konstateras att votering i frågan skedde i 28 av kommunerna. Vote
ringarna var mycket vanligare bland sådana kommuner än bland alla kommuner 
som berördes av 1971 års sammanläggningar. Det förefaller sannolikt att före
komsten av oenighet i fullmäktige om tidpunkten för sammanläggningen inte 
ökade möjligheterna att undgå tvångssammanläggning 1971. Att fullmäktige inte 
var enigt i frågan framhölls ofta i Kammarkollegiets yttranden till regeringen i de 
fall där fullmäktiges majoritet motsatte sig sammanläggning 1971.

I de 24 kommuner där det har varit möjligt att undersöka partiernas stånd
punkter var de socialdemokratiska ledamöterna i 18 fall (75 procent) för att 
sammanläggningen skulle äga rum 1971, men där en majoritet i fullmäktige rös
tade för samgående 1974. I fem kommuner (21 procent) röstade partiets företrä
dare för sammanläggning 1974, medan det i en kommun inte fanns någon parti
ståndpunkt. I de resterande 10 kommunerna togs beslutet om att vänta med 
sammanläggningen till 1974 utan voteringar och utan att det lämnades någon so
cialdemokratisk reservation. Det betyder att i de 34 kommuner där det har varit 
möjligt att undersöka partiernas ståndpunkter var Socialdemokraternas för sam
manläggning 1971 i 18 kommuner (53 procent) och mot sammanläggning 1971 i 
15 kommuner (44 procent). Det innebar att den socialdemokratiska regeringen



för minst 15 kommuner körde över sina partikamrater vid beslut om tvångssam- 
manläggning 1971.1171

Centerpartiet var vid 18 av 24 voteringar mot sammanläggning 1971, men 
bara i ett fall (Fellingsbro i Lindesbergs kommunblock i Örebro län) för att sam
gåendet borde ske år 1971. 1 de övriga fem kommunerna var partiet antingen inte 
representerat i fullmäktige eller hade ingen partiståndpunkt. I de 10 kommunerna 
utan votering fanns det inga partireservalioner från Centerpartiet, vilket betyder 
att i 28 (82 procent) av de 34 kommuner där det finns full dokumentation var 
Centerpartiet mot att sammanläggningen skulle ske vid den tidpunkt som rege
ringen bestämde genom tvångssammanläggningen.1172 1173

Moderata samlingspartiets politiker var mot sammanläggning 1971 vid 19 av 
de 24 voteringar som är dokumenterade. Bara i en kommun, Tvååker i Varbergs 
kommunblock i Hallands län, var partiets ledamöter för sammanläggning 1971. I 
fyra kommuner hade partiet ingen gemensam ståndpunkt eller var inte represen
terat i fullmäktige. Det förekom inte heller några partireservationer för samman
läggning 1971 i de 10 kommuner som inte voterade i frågan. Det betyder att Mo
deraternas politiker var emot sammanläggning i 29 (85 procent) av de 34 kom
muner där det finns uppgifter om partiståndpunkter. Moderaternas och Center
partiets kommunalpolitiker var sålunda likartat negativa till sammanläggning 
1971 i de kommuner som tvångssammanslogs.1171

Folkpartiets fullmäktigeledamöter var vid 13 av de dokumenterade 24 vote
ringarna mot alt sammanläggningen skulle ske 1971. Vid de övriga 11 votering
arna hade partiet inte någon gemensam ståndpunkt eller var inte representerat i 
fullmäktige. Det finns inte heller några reservationer från partiet i de 10 kommu
ner där inga voteringar förekom. Det betyder att partiets politiker i 23 (68 pro
cent) av de 34 kommunerna var mot sammanläggning 1971, medan partiet i de 
resterande 11 kommunerna inte hade någon enhetlig ståndpunkt.1174

Vänsterpartiet kommunisterna, Kristen demokratisk samling och de lokala 
partierna var inblandade i så få fall av tvångssammanläggningar att en analys 
inte ger särskilt mycket. Sammanfattningsvis kan det konstateras att Socialde
mokraterna var klart mest positivt till sammanläggningar i de kommuner som 
tvångssammanslogs. Folkpartiet intog en mellanställning. Centerpartiet och Mo
deraterna var till mycket stor del motståndare till att sammanläggningarna skulle 
genomföras år 1971 och det var därmed dessa båda partier som i störst utsträck
ning blev utsatta för regeringens tvångsmässiga sammanläggningar 1971.

Argument för att undgå sammanläggning
En ytterligare intressant aspekt av tvångssammanläggningarna är vilka argument 
som kommunerna anförde för att få vänta med sammanläggningen till 1974, men 
utan att regeringen, med några få undantag, brydde sig om att beakta dessa skäl. 
Argumenten fördes fram dels i skrivna texter i protokoll eller protokollsbilagor,

1171 Sc not I 165 ovan.
1172 Sc not I 165 ovan.
1173 Sc not 1165 ovan.
1174 Sc not I 165 ovan.



dels som utsagor av enskilda fullmäktigeledamöter i debatter i fullmäktige, där 
någon form av diskussionsprotokoll fördes. I vissa kommuner finns det inga ar
gument angivna i de kommunala handlingar som tlnns arkiverade i konseljakter
na från regeringsbesluten. 1 framställningen har även argument för sammanlägg
ning 1971 tagits med. Dessa framfördes av en minoritet i fullmäktige, som alltså 
fick sin vilja igenom till följd av regeringsbesluten.

Flertalet av de kommuner som utan framgång argumenterade för undgå sam
manläggning 1971 anförde olika praktiska skäl mot sammanslagning 1971. Det 
förekom att kommunerna inte förde fram några skäl för att få skjuta på samman
läggningen till 1974. De praktiska motiven gällde exempelvis att utredningar om 
den nya kommunens organisation ännu inte var färdiga eller att utredningarna 
inte entydigt visade att sammanläggningen borde ske 1971, att forvaltningsloka
ler saknades i centralorten, att vägförbindelser till centralorten måste rustas upp 
före sammanläggningen och en allmän synpunkt om att det inte fanns tillräckligt 
med tid för att behandla de frågor som var förknippade med en sammanläggning. 
En tre år längre mognadsprocess fram till 1974 kunde också ses som ett utslag av 
konservatism. Förändringar skulle inte genomföras alltför snabbt. Ett sådant på
stående framfördes i den socialdemokratiska reservationen i Forshälla kommun i 
Göteborgs och Bohus län, där borgerlighetens motstånd mot sammanläggning 
1971 framställdes som ett uttryck för konservatism och obenägenhet till föränd
ringar. Ett annat skäl som fördes fram var att kommunen innan samgåendet ville 
slutföra ett antal projekt, främst i form av investeringar. Det kan tolkas som att 
det annars fanns risk för att projekten inte alls kom till utförande eller att det 
skulle ta lång tid innan de förverkligades inom den större kommunbildningen.11 °

Ett av relativt många kommuner framfört principiellt argument mot samman
läggning 1971 var att den kommunala servicen skulle försämras för invånarna, 
till följd av centraliseringen av den kommunala förvaltningen/administrationen. 
Här finns det anknytningar till de teoretiska utgångspunkterna om centralisering 
och centrum kontra periferi, men denna centralisering var ett medvetet val vid 
riksdagens beslut om reformen 1962, som just betonade centralortsprincipen. 
Kommunaldemokratiska argumentet framfördes sällan, om inte hänvisningar till 
folkliga opinioner skall ses som ett demokratiskt argument. Ett exempel var när 
Boteå kommun i Västemorrlands län framgångsrikt argumenterade för att slippa 
sammanläggning 1971 genom att hänvisa till att den församling i kommunen 
som föreslogs sammanläggas med Kramfors stad sannolikt skulle bli ulan repre
sentation i fullmäktige. Motivet att det fanns större samhörighet i den mindre 
kommunen, som anknyter till begreppen lokal identitet och lokal identifikation, 
lyste nästan helt med sin frånvaro.1176

Två av argumenten för att genomföra sammanläggningarna 1971 kan ganska 
enkelt kopplas till de teoretiska utgångpunkterna. Det ena gäller att den nya 
större kommunen hade en bättre förmåga alt tillhandahålla en bra kommunal ser-

l!75 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Civildepartementet enligt följande: 1970-02-27, Nr 22 
och 27, 1970-03-13, Nr 40, 1970-04-03, Nr 29, 31 och 35, 1970-04-10, Nr 30, 32, 36 och 37, 1970- 
04-17, Nr 38, 39 och 40, 1970-04-24, Nr 7, 26, 27, 29, 34, och 1970-04-29, Nr 1,2, 5 och 8.

1176 Sc not I 175 ovan.



vice till sina invånare tack vare den större ekonomiska bärkraften. Här handlar 
det om effektivargumentet. Det andra argumentet var att de nya kommunbild- 
ningarna hade bättre förutsättningar att kunna förbättra sysselsättningsläget ge
nom att fa till stånd olika former av företagsetableringar.1177 1178 1179 1180 1181 Det kan kopplas till 
Jon Pierres modell om utvecklingen av den kommunala självstyrelsen och kom
munernas förmåga alt genom politiska beslut styra den lokala samhällsutveckl
ingen utöver den rent kommunala verksamheten.1I7X

Det var bara Saltsjöbadens köping i Stockholms län som uttryckligen menade 
att kommunen ville förbli en egen kommun i framtiden. Övriga kommuner ver
kar ha inrättat sig efter att sammanläggningen under alla omständigheter måste 
komma till stånd 1974 i enlighet med beslutet om reformens fullföljande. Att öv
riga kommuner inte nämnde något om eventuella tankar på att få förbli egen 
kommun även efter 1974 utesluter inte att det fanns sådana planer, men som inte 
framfördes. En fördröjning av sammanläggningen till 1974 kunde vara ett sätt att 
ha en liten möjlighet att undgå sammanläggning även 1974. Här går det att se två 
möjliga öppningar. För det första om kommunen hade en stor befolkningsök
ning, vilket främst gällde förortskommuner, som medförde att befolkningen var 
på väg över 8000 invånare. För det andra kunde det möjligen ha funnits förhopp
ningar på en liten chans till ett regeringsskifte vid 1970 års riksdagsval, trots So
cialdemokraternas mycket starka resultat i 1968 års riksdagsval. Trots allt hade 
32 av 38 tvångssammanlagda kommuner borgerlig majoritet.1 m

Valresultat i tvångssammanslagna kommuner
I utgångspunkterna ingår en fråga om förekomsten av tvångssammanläggningar 
bidrog till det socialdemokratiska partiets tillbakagång i riksdagsvalen 1970 och 
1973. Jag har därför studerat utfallet för partiet i riksdagsvalet 1970 i de 38 
kommuner som lades samman med tvång 1971. Utifrån att Centerpartiet var 
framgångsrikt i 1970 års val är det intressant att studera hur partiet lyckades i 
riksdagsvalet i dessa kommuner. I jämförelse med 1968 års riksdagsval mins
kade Socialdemokraterna i riksdagsvalet 1970 från 50,1 till 45,3 (-4,8) i hela lan
det. År 1968 hade Centerpartiet fått 15,7 procent av rösterna, men 1970 blev det 
19,9 procent (+4,2).'1X0 Det är tyvärr inte möjligt att göra jämförelser mellan 
kommunvalen 1966 och 1970 för alla kommuner, varför jag helt avstår från en 
sådan studie. Det beror på att vissa kommuner var uppdelade på mer än ett 
kommunblock och att valstatstiken 1966 bara redovisas för hela kommuner och 
inte på fÖrsamlings-/valdistriktsnivå.'1X1

I tabellen nedan redovisas utfallet för Socialdemokraterna och Centerpartiet i 
riksdagsvalen 1968 och 1970 i de kommuner som tvångssammanslogs 1971.

1177 Sc not 1175 ovan.
1178 Pierre 1994 s 19f.
1179 Scnot 1175 ovan.
1180 Riksdagsmannavalen 19651968, Del I, och Allmänna valen 1970, Del 1.
1181 Kommunala valen 1966, Del 2.



Tabell 89 Tvångsmässiga sammanläggningar 1971 och dess påverkan på 
Socialdemokraternas och Centerpartiets resultat i riksdagsvalet 1970

Län Kommun S-röster i procent C-röster i procent

1968 1970* Diff 1968 1970* Diff

Stockholm Saltsjöbaden 33,1 28,6 -4,5 5,1 10,3 +5,2

L.yhundra 32,8 30,4 -2,4 44,5 48,8 +4,3

Rimbo 49,3 46,3 -3,0 27,0 31,6 +4,6

Södermanland Malmköping 45,1 46,8 + 1,7 25,2 25,5 +0,3
Jönköping Rydaholm 28,0 25,2 -2,8 26,1 31,1 +5.0

Forshcda 28,2 25,0 -3,2 42,8 47,5 +4,7
Kronoberg Anncrstad 19,4 17,7 -1,7 49,7 52,3 +2,6

Lidhult 24,3 23,8 -0,5 44,2 46,0 + 1,8
Åscda 38,2 34,8 -3,4 31,8 36,0 +4,2

Kalmar Mörlunda 44,4 41,0 -3,4 29,4 33,6 +4,2

Malmöhus Ödåkra 37,7 33,8 -3,9 21,0 29,5 +8,5

Valläkra 40,4 36,0 -4,4 32,5 33,5 + 1,0
Hcrrcstad 45,1 43,5 -1,6 35,1 38,6 +3,5

Halland Tvååker 22,1 20,9 -1,2 61,0 64,5 +3,5

Vcddigc 26,0 23,7 -2,3 48,8 53,9 +5,1

Värö 18,4 17,4 -1,0 54,3 56,2 + 1,9
Göteborg/Bohus Landvetter 39,0 32,6 -6,4 20,5 25,1 +4,6

Hermansby 24,2 22,3 -1,9 43,4 44,9 + 1,5
Kode 23,1 19,3 -3,8 32,7 35,8 +3,1
Morlanda 35,7 35,7 0 12,9 16,4 +3,5
Skredsvik 39,9 35,4 -4,5 29,7 33,0 +3,3
Lanc-Ryr 22,2 17,3 -4,9 49,0 53,5 +4,5
Ljungskile 39,7 36,2 -3,5 14,2 17,2 +3,0

Forshälla 30,5 27,9 -2,6 35,6 36,7 + 1,1
Skaftö 27,9 27,3 -0,6 22,1 23,8 i 1,7

Älvsborg Björketorp 37,1 32,2 -4,9 22,4 26,4 +4,0

Skaraborg Hova 33,5 31,5 -2,0 34,9 38,9 14,0
Värmland Frykerud 25,3 22,7 -2,6 38,7 47,2 +8,5

Östmark 47,5 45,1 -2,4 24,4 28,3 +3,9

Örebro Fellingsbro 44,1 43,1 -1,0 31,0 35,2 +4,2

Gävleborg Årsunda 41,6 39,8 -1,8 36,9 38,3 + 1,4
Järvsö 41,5 37,7 -3,8 37,9 39,0 + 1,1

Los 66,6 59,4 -7,2 14,0 16,2 +2,2

Jämtland Rätan 68,6 60,7 -7,9 14,4 18,2 +3,8

Oviken 30,6 26,4 -4,2 43,3 49,4 +6,1
Övre Ljungdalen 46,7 44,0 -2,7 32,1 34,2 +2,1

Norrbotten Kdefors 59,3 56,2 -3,1 10,4 12,5 +2,1
Tärendö 49,5 41,9 -7,6 16,4 21,1 +4,7

*) Resultat exklusive poströster.
Källa: Riksdagsmannavalen 1965-1968, Del 1, och Allmänna valen 1970, Del 1.



Tabellen visar att Socialdemokraternas största tillbakagång var i Rätans kom
mun, med en minskning på 7,9 procentenheter, medan det bästa utfallet fanns i 
Malmköpings köping (+1,7 procentenheter). Den genomsnittliga minskningen 
(ovägt medeltal) var 3,1 procentenheter, en lägre minskning än i landet som hel
het. På grundval av utfallet i riksdagsvalet 1970 i de 38 kommuner som lades 
samman med tvång finns det inga belägg för att tvångssammanläggningama bi
drog till valförlusten 1970. Det utesluter dock inte att tvångssammanläggningar- 
na för landet som helhet hade en viss negativ påverkan genom att det förstärkte 
bilden av Socialdemokraterna som ett parti som starkt identifierade sig med sta
ten och gav ett maktfullkomligt intryck. Dessa sammanläggningar fick liten 
medial uppmärksamhet, varför eventuell negativ påverkan inte var så stor.

Centerpartiet hade i 1970 års riksdagsval en genomsnittlig röstökning med 3,5 
procentenheter i de 38 kommunerna, vilket var 0,7 procentenheter lägre än ök
ningen i hela landet. Det finns således inga belägg för att Centern gynnades av 
att regeringen tvångssammanslog 38 kommuner 1971, sett till dessa kommuner.

Sammanläggningar 1974
Genom sammanläggningarna vid årsskiftet 1973/1974 minskade antalet kommu
ner med 186, från 464 till 278. Det var 268 kommuner (58 procent) som var be
rörda. Det skedde totala sammanläggningar i 80 block och partiella samman
läggningar i två block. Att det skedde partiella sammanläggningar i två block be
tydde att reformen inte var helt slutförd 1974. Det var totalt tre block som inte 
var sammanslagna till en kommun, Malmö i Malmöhus län, Bengtsfors i Älvs
borgs län och Habo i Skaraborgs län. Antalet block uppgick därför till totalt 273, 
då det fanns fem kommuner som inte utgjorde någon eget block, fördelade på tre 
i Malmöblocket samt en vardera i Bengtsfors- respektive Haboblocket."82

1 Malmöblocket skedde ingen total sammanläggning med hänvisning till att 
det inte borde ske någon förändring av landstingsindelningen, då avsikten var att 
Malmö kommun skulle återinträda i landstinget 1977. Det ansågs olämpligt att 
de tre kommuner som utöver Malmö kommun ingick i blocket utträdde ur lands
tinget 1974, för att sedan som en del av den utökade Malmö kommun återinträda 
i landstinget 1977. Den partiella sammanläggningen i blocket skedde genom att 
två församlingar från Månstorps kommun lades samman med Svedala kommun, 
som var en av de tre kommuner som utöver Malmö tillhörde Malmöblocket. De

Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Civildepartementet enligt följande: 1972-09-29, Nr 
10-11, 1972-10-13, Nr 33-40, 1972-11-03, Nr 13-17, 1972-1110, Nr 3, 1972-12-08, Nr 24-35, 
1972-12-15, Nr 25-30, 1972-12-28, Nr 55-56, 1973-01 19, Nr 40-42,1973-01-26, Nr 21, 1973- 
02-02, Nr 12-15,1973-02-09, Nr 21-23,1973-02-16, Nr 12-17, 1973-02-23, Nr 9-11, 1973-03- 
02, Nr 15-16, 1973-03-09, Nr 40, 1973-03-16, Nr 44-49, 1973-03-30, Nr 57-58,1973-04-13, Nr 
22—23, och 1973-04-27, Nr 24—26, samt Civildepartementet, Koncept till Kungl. Maj:ts beslut 
1972-09-29, Nr 10-11. 1972-10-13, Nr 33-40, 1972-11-03, Nr 13-17, 1972-11-10, Nr 3, 1972- 
12-08, Nr 24-35, 1972-12-15, Nr 25-30, 1972-12-28, Nr 55-56, 1973-01-19, Nr 40-42,1973- 
01-26, Nr 21, 1973-02-02, Nr 12-15,1973-02-09, Nr 21-23,1973-02-16, Nr 12-17, 1973-02-23, 
Nr 9-11, 1973-03-02, Nr 15-16, 1973-03-09, Nr 40, 1973-03 16, Nr 44^t9, 1973-03-30, Nr 
57-58,1973 04-13, Nr 22-23, och 1973-04-27, Nr 24-26. SFS 1973:795.



två andra var Bara och Burlöv.1 ix1 Staffanstorps kommun, som tili en mindre del 
ingick i blocket, fick rätt att bilda eget kommunblock.1 1X4

I Bengtsforsblocket skedde ingen indelningsändring, utan det bestod av två 
kommuner, dels Bengtsfors (centralort), dels Dals-Ed. Skälet till uppskovet var 
att regeringen i mars 1973 beslöt att ge uppskov med sammanläggningen och 
göra en översyn av kommunblocksindelningen som framförallt övervägde om 
Dals-Eds kommun tillsammans med förutvarande Bäckefors kommun (egen 
kommun till 1971) i Bengtsfors kommun skulle få bilda ett block. Dals-Eds 
kommun hade dessförinnan begärt att få bilda eget block och senare krävt upp
skov med sammanläggningen till 1980. Bengtsfors kommun hade avstått från att 
kräva sammanläggning 1974, och efter votering godtagit uppskov med samman
läggningen till 1980. Kravet på uppskov, kombinerat med en översyn av block
indelningen, fick sedan stöd av Länsstyrelsen och Kammarkollegiet.1110

I Habo kommunblock skedde det bara en mindre sammanläggning 1974, där 
en församling från Fågelås kommun slogs samman med Habo kommun."1'1' Den 
andra kommunen var Mullsjö, som strävade efter att få bli eget block eller åt
minstone inte behöva sammanläggas med Habo 1974. Vid en folkomröstning i 
november 1972 hade 93,5 procent (valdeltagande på 73,3 procent) röstat för att 
kommunen skulle få kvarstå som egen kommun. Länsstyrelsen i Skaraborgs län 
hade inte stått bakom kravet på utredning, utan kommunen fick gehör hos rege
ringen.11X7 Regeringsbeslutet innebar att det skulle ske en översyn av blockindel
ningen och i det ingick en eventuell ändring av gränsen mellan Skaraborgs och 
Jönköpings län. Mullsjö fick i avvaktan på detta kvarstå som egen kommun.1 Ixx

Vid en intervju med en tidigare politiker (s) i Mullsjö menar han att det vik
tigaste skälet till att kommunen fick uppskov var den totala politiska enigheten i 
fullmäktige. Han känner personligen inte till att det förekom några kontakter 
inom det socialdemokratiska partiet för att försöka övertyga civilministern.11X9 
Det kan naturligtvis inte uteslutas att sådana kontakter förekom, utan att den in
tervjuade politikern känner till det. En annan politiker (s) i kommunen menar att 
folkomröstningen spelade en viktig roll. Därutöver lyckades den tvärpolitiska 
aktionsgruppen, där även socialdemokratiska företrädare ingick, att få kontakt 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189

1183 Riksarkivet, Maricberg: Konseljakt Civildepartementet 1973-01-26, Nr 21: Kammarkollegiets 
yttrande 1972-11-17 och Civildepartementet, Koncept till Kungl. Maj:ts beslut 1973-01-26, Nr 21.

1184 Riksarkivet, Maricberg: Civildepartementet, Koncept till Kungl. Maj:ts beslut 1973-01-26, Nr 
20.

1185 Riksarkivet, Maricberg: Konseljakt Civildepartementet 1973-03-16, Nr 44: Protokoll kommun
fullmäktige i Bengtsfors kommun 1972-09-04, § 142, Protokoll kommunfullmäktige i Dals-Kds 
kommun 1972-08-25, § 91, Yttrande av Länsstyrelsen 1972-11-20 och Kammarkollegiets yttrande 
1972-12-05 och Civildepartementet, Koncept till Kungl. Maj:ts beslut 1973-03-16, Nr 44.

1186 Riksarkivet, Maricberg: Konseljakt Civildepartementet 1973-03-02, Nr 16, och Civildeparte
mentet, Koncept till Kungl. Maj:ts beslut 1973-03-02, Nr 16.

1187 Riksarkivet, Maricberg: Konseljakt Civildepartementet 1972-12-28, Nr 59: Protokoll kommun
fullmäktige i Mullsjö kommun 1972-10-31, § 79, Skrivelser från Mullsjö kommun 1972-1 1-03 och 
1972-11-17, Yttrande från Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1972-10-16, och Konseljakt Civildepar
tementet 1973-03-02, Nr 16. Jönköpings-Posten 1972-11-13.

1188 Riksarkivet, Maricberg: Civildepartementet, Koncept till Kungl. Maj:ts beslut 1972-12-28, Nr 
59. Jönköpings-Posten 1972-12-29.

1189 Intervju med Allan Lindh 2012-11-06.



med civilministern vid ett besök i länet och kunde då framföra sina argument. 
Det kan ha haft viss betydelse för utgången av ärendet. Inte heller han har kän
nedom om några kontakter inom ramen för det socialdemokratiska partiet.1190 En 
intervju med en tidigare politiker (c) i Mullsjö ger vid handen att kommunens le
dande politiker gjorde en uppvaktning hos civilminister Lundqvist och fick god 
respons. Finansminister Gunnar Sträng var på besök i Mullsjö och då fick före
trädare för kommunen möjlighet att föra fram sina synpunkter, vilket också kan 
ha haft betydelse för utgången. Även cenlerpolitikem betonar aktionsgruppens 
betydelsefulla roll i kampen för bibehållen kommunal självständighet.1191

De fem kommuner som undgick sammanläggning 1974 utan att vara något 
eget kommunblock hade ganska goda möjligheter att få behålla sin självständig
het även i framtiden. Detta eftersom 1969 års riksdagsbeslut, som gav möjlighet 
för regeringen att fatta beslut om tvångsammanläggningar för att slutföra kom- 
munblocksreformen, bara sträckte sig till utgången av 1973. Därefter gällde åter 
1919 års indelningslags ordinarie regelverk som innebar att det krävdes kvalifi
cerade skäl för att kunna genomföra tvångssammanläggningar.11 ',_

De mest omfattande sammanläggningarna genomfördes i följande län: Kristi
anstad, Malmöhus, Halland, Älvsborg, Skaraborg, Västernorrland, Jämtland och 
Västerbotten. Andra län med ett inte helt obetydligt antal sammanläggningar var: 
Stockholm, Uppsala, Östergötland, Jönköping och Värmland. I Södermanlands, 
Kalmar, Blekinge, Göteborgs och Bohus, Örebro, Västmanlands och Gävleborgs 
län var det fråga om relativt få sammanläggningar. Det skedde inga samman
läggningar i Kronobergs, Gotlands och Norrbottens län, då reformen var slutförd 
1971 i dessa län. Omfattningen i sin helhet framgår av tabell 91 nedan.

Formellt var det 11 kommuner i 9 block som lades samman genom tvångs
ammanläggningar 1974. Fördelningen mellan länen framgår av tabellen nedan.

11,0 Intervju med Lennart Andersson 2012-11-07.
"9I Intervju med Tore Landh 2012-11-23.
1192 Proposition 1969:103 s 1 ff och 40ff samt SFS 1969:156.



Tabell 90 Förekomsten av tvångssammanläggningar 1974

Län Berörda

kommuner

Sammanslagna

med tvång

Andel i

procent

Antal berörda

block

Stockholm 10 0 0 0

Uppsala 11 0 0 0

Södermanland 5 0 0 0

Östergötland 11 1 9 1

Jönköping 10 0 0 0

Kronoberg 0 0 0 0

Kalmar 7 0 0 0

Gotland 0 0 0 0

Blekinge 6 0 0 0

Kristianstad 29 3 10 2

Malmöhus 23 1 4 1

Halland 18 0 0 0

Göteborg/Bohus 9 1 11 1

Älvsborg 27 0 0 0

Skaraborg 17 0 0 0

Värmland 1 1 0 0 0

Örebro 2 0 0 0

Västmanland 1 0 0 0

Kopparberg 7 0 0 0

Gävleborg 9 2 22 1

Västernorrland 15 0 0 0

Jämtland 23 0 0 0

Västerbotten 17 3 18 3

Norrbotten 0 0 0 0

Totalt 268 11 4 9

Källa: Se not 1182 ovan.

Totalt sett var det sålunda bara fyra procent av de kommuner som berördes av 
1974 års sammanläggningar som tvångssammanslogs i formell mening. Fördel
ningen mellan länen var inte jämn, utan det var Kristianstads, Gävleborgs och 
Västerbottens län som stod för 8 av 11 tvångssammanläggningar. De resterande 
tre skedde med en vardera i Östergötlands, Malmöhus och Göteborgs och Bohus 
län. Del fanns beröringspunkter med tvångssammanläggningama 1971 genom att 
Malmöhus, Göteborgs och Bohus och Gävleborgs län hade tvångssammanlägg
ningar även 1971. Frånvaron av sammanläggningar med tvång i Kristianstads 
och Västerbottens län 1971 berodde sannolikt på att del genomfördes relativt fa 
sammanläggningar och att båda länsstyrelserna godtog alt det genomfördes par
tiella samgåenden. Föga förvånande var alla 11 randkommuner i blocken.

De tvångssammanlagda kommunernas majoritetslåge i kommunfullmäktige 
redovisas i tabellen nedan.



Tabell 91 Majoritetslaget i kommunfullmäktige i kommuner som 
tvångssammanslogs 1974

Majoritctslägo Antal kommuner Procent

Borgerlig 8 73
Socialistisk 3 27
Annan 0 0

Totalt 11 100

Källa: Se tabeli 90 ovan samt Allmänna valen 1970, Del 2.

Även denna gång var det i huvudsak kommuner med borgerlig majoritet som 
tvångssammanslogs, men den borgerliga övervikten var inte fullt lika påtaglig 
som vid tvångsammanläggningama 1971. Det var dock en överrepresentation för 
kommuner med borgerlig majoritet. Sett till alla de 268 berörda kommunerna 
hade 57 procent borgerlig majoritet, 37 procent socialistisk majoritet och 6 pro
cent annan majoritet."41

Utöver de 11 kommuner som tvångssammanslogs var del 11 kommuner som 
markerade sitt missnöje med sammanläggningen. De kan delas in i tre kategorier.

Den första kategorin omfattade sex kommuner. För det första var det Östra 
Ljungby i Klippans och Ängelholms kommunblock i Kristianstads län. Denna 
kommun lämnade aldrig in någon begäran om sammanläggning, utan tog bara 
följande beslut: ”kommunfullmäktige beslöt att lägga kopiorna av länsstyrelsens 
skrivelser till Kammarkollegium i ärendet till handlingarna”. Riksdagsledamoten 
(c) Egon Andreasson (1910—1983) var fullmäkligeordförande och ledde sam
manträdet, varför det ter sig osannolikt att handlandet berodde på okunskap.11,4 
Länsstyrelsen och Kammarkollegiet angav i sina yttranden att Östra Ljungby 
kommun inte hade avgett något yttrande över förslag till sammanläggning.1193 1194 1195

Den andra var Bollebygd i Borås kommunblock i Älvsborgs län. När samar- 
betsnämndens förslag till sammanläggning behandlades av fullmäktige togs det, 
efter votering med röstsiffrorna 19 mot 15, beslut om att säga nej till samman
läggning 1974. Eftersom övriga kommuner i blocket hade godkänt förslaget 
skickade Länsstyrelsen frågan på nytt till fullmäktige. Fullmäktige beslöt nu att 
förorda att sammanläggningen skedde på det sätt som samarbetsnämnden före
slagit. Det var därmed inte riktigt detsamma som att kommunen själv begärde att 
sammanläggning skulle äga rum.1196 Vid fullmäktiges möte den 8 februari 1973, 
åtta dagar innan regeringen fattade sitt beslut om sammanläggningen, beslöt man

1193 Allmänna valen 1970, Del 2.
1194 Riksarkivet, Maricbcrg: Konselj ak t Civildepartementet 1973-03-16, Nr 48: Protokoll kommun

fullmäktige i Östra Ljungby kommun 1973-01-30, §11. Citatet är hämtat från blad 2 i protokollet. 
Asker och Norberg, band 1, 1996 s 427f.

1195 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1973-03-16, Nr 48: Yttrande från Läns
styrelsen 1972-12-22 och Kammarkollegiets yttrande 1973-02-13.

1196 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1973-02-16, Nr 16: Protokoll kommun
fullmäktige i Bollcbygds kommun 1972-04-20, § 53, 1972-09-14, § 135, och 1972 10-31, § 153, 
Yttrande från Länsstyrelsen 1972-11-20 och Kammarkollegiets yttrande 1973-01-26.



begära hos regeringen alt sammanläggningen skulle skjulas upp i tre år. Beslutet 
togs med röstsifforna 29 mot 4. Det fattades beslut om att genomföra en folkom
röstning den 4 mars 1973 för att efterhöra invånarnas syn på begäran om dispens 
med sammanläggningen. Eftersom regeringen fattade sitt beslut om samman
läggning den 16 februari 1973 blev det inte någon opinionsundersökning.119 Jag 
har valt att inte se det som en tvångssammanläggning, då kommunen på hösten 
1972 hade accepterat sammanläggning, utan att begära en sådan.

Det tredje fallet var Kvänums kommun i Vara kommunblock i Skaraborgs län. 
Fullmäktige biföll enhälligt följande yrkande: ”Ärendet är ju redan avgjort, och 
att nu fatta beslut som ger sken av frivillighet är ytterst motbjudande”. Därför 
valde fullmäktige att ta bort den beslutspunkt som innebar att kommunen begär
de att en sammanläggning skulle komma till stånd, medan de övriga förslagen till 
beslut, bl.a. gällande kommunnamn, godkändes."9* Kvänum hade 1970 fatt rege
ringens avslag på en begäran om en överföring till Skarablocket.1197 * 1199 * 1201

Det fjärde fallet gällde Ilede, Högdals och Tännäs kommuner i Svegs (Härje
dalens) kommunblock i Jämtlands län. Kommunerna begärde inte direkt någon 
sammanläggning. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle fatta 
beslut på följande sätt, vilket även bifölls av respektive fullmäktige: ”Eftersom 
kommunerna Hede, llogdal, Lillhärdal, Sveg och Tännäs enligt riksdagsbeslut 
skall sammanläggas till en kommun den 1/1 1974, har kommunstyrelsen beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt samarbetsnämnden i Svegs kom
munblock att till Kungl. Maj:t inge hemställan om”. I Högdals kommun gick 
frågan till votering, där Socialdemokraterna röstade för den ovan citerade skriv
ningen, medan Centerpartiet, Folkpartiet och ett lokalt parti röstade nej till sam
manläggning. 1 Tännäs fullmäktige var det fyra ledamöter som reserverade sig 
mot beslutet.1”"" Hede kommun hade 1969 ansökt om att få bilda eget block, men 
fått avslag av regeringen.1“"1 Tännäs kommun hade i februari 1972 fått nej på en 
ansökan om att få bli eget block och slippa sammanläggning 1974.1202

Den andra kategorin gällde tre kommuner som kort före ansökan om samman
läggning hade fått avslag på ansökningar om ändrad blockindelning och/eller om 
uppskov med sammanläggningen och då ansökte om frivillig sammanläggning. 
Dessa kommuner var: Unnaryd i Hyltebruks (Hylte) kommunblock i Jönköpings

1197 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1973-02-16, Nr 16: Protokoll kommun
fullmäktige i Bollcbygds kommun 1973-02-08, § 16.

Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1973-02-02, Nr 15: Protokoll kommun
fullmäktige i Kvänums kommun 1972-10-30, § 58.

1199 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1970-11-06, Nr 8: Protokoll kommu
nalfullmäktige i Kvänums kommun 1969-03-27, § 13.

121111 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1973-04-13, Nr 22: Protokoll kommun
fullmäktige i Hede kommun 1972-05-26, § 60, Protokoll kommunfullmäktige i Högdals kommun 
1972-09-01, § 86, och Protokoll kommunfullmäktige i Tännäs kommun 1972-10-05, § 60.

1201 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1969-12-19, Nr 55: Protokoll kom
munalfullmäktige i Hede kommun 1969-10-30, § 136, och Protokoll kommunalnämnden i Hede 
kommun 1969-09-26, § 468.

12112 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1972-02-25, Nr 13: Skrivelser från 
Tännäs kommun 1971-09-08 och 1971-10-22, och Civildepartementet, Koncept till Kungl. Maj:ts 
beslut 1972-02-25, Nr 13.



Iän, Vilske i Falköpings kommunblock i Skaraborgs län och Burträsk i Skellefteå 
kommunblock i Västerbottens län. Vilske1201 och Burträsk1203 1204 ville bli ett eget 
block eller få uppskov med sammanläggningen till en senare tidpunkt än 1974. 
Unnaryds kommun ville byta block från Hyltebruksblocket till Gislavedsblocket, 
för att tå vara kvar i Jönköpings län och inte överföras till Hallands län.1205

Den tredje kategorin var Glanshammars kommun i Örebro och Arboga kom
munblock i Örebro län. Fullmäktiges majoritet, bestående av Centerpartiet och 
Moderaterna, begärde att hela kommunen måste läggas samman med Örebro 
kommun istället för att delas på Örebro (fyra församlingar) och Arboga kommu
ner (en församling). Den socialdemokratiska minoriteten röstade på en delning 
enligt blockindelningen.1206 Kommunen hade gjort flera försök att få blockindel
ningen ändrad så att hela kommunen ingick i Örebroblocket. I januari 1968 hade 
det hållits en folkomröstning i Götlunda församling, där 90 procent röstat för att 
tillhöra Örebroblocket. Regeringen hade 1968 tillsatt en utredare efter begäran 
från Glanshammars och Fellingsbro kommuner. Han hade föreslagit att Götlunda 
församling delades upp på Örebro (större delen) och Arboga kommunblock, men 
regeringen hade i november 1969 tagit beslut om att den ursprungliga blockin
delningen skulle bestå.1207 1208 I juni 1972 avslog regeringen en ny ansökan från 
kommunen om Götlunda församlings överförande till Örebroblocket.121“

Därutöver förekom det att kommuner i sina ansökningar om sammanläggning 
1974 angav att ansökan skedde då kommunen ändå var tvingad till sammanlägg
ning 1974, även om man inte önskade någon sammanläggning. Två exempel på 
detta är Dalsjöfors kommun i Borås kommunblock i Älvsborgs län och Stuguns 
kommun i Hammarstrands (Ragunda) kommunblock i Jämtlands län. I båda 
kommunerna var den socialdemokratiska minoriteten i fullmäktige mot denna 
skrivning, utan ville enbart ha en ansökan om frivillig sammanläggning.1209 Stu
guns kommun hade 1969 begärt att få bilda eget block eller överföras till Ös- 
tersundsblocket, men fått avslag av regeringen i april 1970.1210

1203 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1972-06-30, Nr 24: Protokoll kommun
styrelsen i Vilske kommun 1972-01-17, § 25, och 1972-04-25, § 104, och Civildepartementet, 
Koncept till Kungl. Maj:ts beslut 1972-06-30, Nr 24.

1204 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1973-03-16, Nr 45: Protokoll kom
munfullmäktige i Burträsks kommun 1972-04-29, § 64, med tillhörande bilaga.

12115 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartement 1972-05-05, Nr 28: Protokoll kommun
fullmäktige i Unnaryds kommun 1971-08-02, § 167.

I20<’ Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1973-03-30, Nr 57: Protokoll kom
munfullmäktige i Glanshammars kommun 1972-10-24, § 79.

1207 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1969-11-21, Nr 27: Utredning angå
ende ändring av gällande kommunblocksindclning för Fellingsbro kommun och Götlunda försam
ling av Glanshammars kommun i Örebro län, juni 1969, Stencil Civildepartementet 1969:11.

1208 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1972-06-02, Nr 4: Protokoll kommun
fullmäktige i Glanshammars kommun 1971-12-28, § 80, och Civildepartementet, Koncept till 
Kungl. Maj:ts beslut 1972-06-02, Nr 4.

1209 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet: 1973-02-16, Nr 16: Protokoll kom
munfullmäktige i Dalsjöfors kommun 1972-05-02, § 38, och Konseljakt Civildepartementet 1972- 
11-03, Nr 17: Protokoll kommunfullmäktige i Stuguns kommun 1972-06-29, § 30.

1210 Riksarkivet. Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1970-04-03. Nr 40: Protokoll kom
munalfullmäktige i Stuguns kommun 1969-10-06, § 46.



Förekomsten av voteringar i kommunfullmäktige redovisas i tabellen nedan.

Tabell 92 Förekomsten av voteringar vid kommunernas beslut om 
kommunsammanläggningar som skedde vid ingången av år 1974

Län Berörda

kommuner

Samman-

läggning

Nanin Antal

SD

Annat Totalt

Stockholm 10 0 1 1 0 2

Uppsala 1 1 0 0 0 0 0

Södermanland 5 0 0 0 0 0

Östergötland 11 0 *) 1 *)2 0 3
Jönköping 10 0 2 1 0 3

Kronoberg 0 0 0 0 0 0

Kalmar 7 2 0 0 0 2

Gotland 0 0 0 0 0 0

Blekinge 6 2 0 0 0 2

Kristianstad 29 1 0 3 0 4

Malmöhus 23 0 3 0 0 3

Halland 18 0 0 0 0 0

Göteborg/Bohus 9 0 0 0 0 0

Älvsborg 27 3 0 0 0 3

Skaraborg 17 1 0 0 0 1

Värmland 11 1 1 0 0 2

Örebro 2 1 0 0 0 1

Västmanland 1 0 0 0 0 0
Kopparberg 7 1 0 0 0 1

Gävleborg 9 1 2 0 0 3
Västernorrland 15 0 0 0 0 0
Jämtland 23 3 1 2 0 6
Västerbotten 17 1 *) 1 *) 3 0 5

Norrbotten 0 0 0 0 0 0
Totalt 268 17 12 12 0 41

*) I Västra Kinda kommun i Östergötlands län och i Nysätra kommun i Västerbottens län voterades 
det både om kommunens namn och antalet sammanläggningsdclcgcradc.

Källa: Se tabell 90 ovan.

Det var fråga om totalt 41 voteringar i 39 kommuner, vilket betyder att votering
ar förekom i 15 procent av kommunerna. Det var den lägsta siffran vid alla de 
fem sammanläggningslillfallena. Vid 1971 års sammanläggningar var andelen 22 
procent. En annan skillnad jämfört med 1971 var att andelen voteringar som 
handlade om sammanläggningsfrågan hade reducerats och var 41 procent, mot 
88 procent 1971. En möjlig förklaring är alt det inför 1971 års sammanläggning
ar lätt uppstod motsättningar om sammanläggningen borde genomföras 1971 el
ler 1974. Denna gång fanns det i praktiken ingen alternativ tidpunkt. Utöver vo



teringarna lämnades det reservationer i 14 kommuner. Det innebär att votering 
eller reservation förekom i 53 kommuner, eller 20 procent av kommunerna.

Andelen voteringar om kommunnamn och antalet ledamöter och suppleanter i 
sammanläggningsdelegerade hade ökat avsevärt. Dessa hade även ökat i absoluta 
tal i jämförelse med 1971, trots betydligt färre berörda kommuner. Andelen vote
ringar i namnfrågan ökade från 6 procent 1971 till 29 procent 1974, medan mot
svarande ökning för voteringar om sammansättningen av sammanläggningsdele
gerade var från 3 till 27 procent. Ökningen av konflikter i namnfrågorna kan del
vis förklaras av att det med mycket fä undantag gällde totala sammanläggningar 
som förväntades bli bestående under en längre tid, varför namnvalet var defini
tivt. Den vanligaste konflikten i namnfrågan var att centralortens namn ställdes 
mot antingen ett äldre kommunnamn eller namn med anknytning till ett härad. 
Ett exempel fanns i Västra Kinda kommun i Kisa (Kinda) kommunblock i Öster
götlands län, där valet stod mellan Kinda (häradsnamnet) och Kisa (centralortens 
namn), med häradsnamnet som segrare i voteringen.1211

Tre av de fyra kommunerna i Kristianstads kommunblock voterade om sam
mansättningen av sammanläggningsdelegerade. Frågan gällde om delegerade 
överhuvudtaget borde utses. I Tollarps och Degeberga kommuner var fullmäk
tige enigt om att motsätta sig sammanläggning 1974. Däremot förekom del vote
ring om delegerade borde utses i det fall en tvångsammanläggning kom till stånd. 
1 Kristianstads kommun drev majoriteten att delegerade inte behövdes, medan 
minoriteten ville att det utsågs delegerade. Ärendet slutade med att Tollarps och 
Degeberga kommuner tvångssammanslogs, men att det utsågs delegerade. Det 
var inte självklart att utse delegerade, då sammanläggningen 1974 var den tredje 
delsammanläggningen i blocket. De tre återstående randkommunerna hade rela
tivt få invånare. Enligt praxis skulle inte delegerade utses om den procentuella 
folkmängdsökningen var tämligen låg.1212

Voteringarnas konfliktdimension i fullmäktige i samtliga kommuner med vo
tering redovisas i tabellen nedan.

1211 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1972-12-08, Nr 25: Protokoll kommun
fullmäktige i Västra Kinda kommun 1972-06-30, § 49.

1212 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1973-02-16, Nr 15: Protokoll kommun
fullmäktige i Kristianstads kommun 1972-11-14, § 238, Protokoll kommunfullmäktige i Degeberga 
kommun 1972-1 1-22, § 64, Protokoll kommunfullmäktige i Oppmanna och Vånga kommun 1972- 
11-22, § 91, och Protokoll kommunfullmäktige i Tollarps kommun 1972-11-20, § 99.



Tabell 93 Konfliktdimensioner vid voteringar om kommunernas beslut om 
kommunsammanläggningar som trädde i kraft 1974

Län Konfliktdimension Totalt

Parti Geografisk Annan Bilaga saknas

Stockholm 2 0 0 0 2

Uppsala 0 0 0 0 0

Södermanland 0 0 0 0 0

Östergötland *)3 0 0 0 3

Jönköping 2 0 0 1 3

Kronoberg 0 0 0 0 0

Kalmar 1 1 0 0 2

Gotland 0 0 0 0 0

Blekinge 1 0 1 0 2

Kristianstad 3 0 1 0 4

Malmöhus 1 0 2 0 t

Halland 0 0 0 0 0

Göteborg/Bohus 0 0 0 0 0

Älvsborg 2 0 0 1 3
Skaraborg 1 0 0 0 1

Värmland 2 0 0 0 2

Örebro 1 0 0 0 1

Västmanland 0 0 0 0 0

Kopparberg 0 0 0 1 1

Gävleborg 1 0 2 0 3

Västernorrland 0 0 0 0 0

Jämtland 5 0 1 0 6
Västerbotten 4 0 0 1 5
Norrbotten 0 0 0 0 0
Totalt 29 1 7 4 41

*) Båda voteringarna i Västra Kinda kommun i Östergötlands län hade en parti /blockpolitisk 
konfliktdimension.

Källa: Se tabell 90 ovan samt enligt bilaga 8 på sidorna 596-598.

Det visar sig att 29 av de 37 voteringar (78 procent) där det framgår hur varje le
damot röstade, hade en partipolitisk konfliktdimension. Vid 1971 års samman
läggningar var motsvarande siffra 75 procent. Denna gång fanns det bara en geo
grafisk konflikt, i Fliseryds kommun i Mönsterås kommunblock i Kalmar län. 
Majoriteten röstade för sammanläggning med Mönsterås och Ålems kommuner 
enligt blockindelningen, medan en minoritet, bosatta i den norra kommundelen, 
ville att kommunen skulle sammanläggas med Oskarshamns kommun. En an-



slutning till Oskarshamns kommunblock hade varit aktuell i samband med block
indelningen 1962—1963.121j Annan konfliktdimension förekom vid sju tillfallen. 
Inte helt förvånande var sådana konflikter vanligast vid voteringar om de nya 
kommunernas namn, vilket var fallet i fem av dessa omröstningar.

Partiernas ståndpunkter i de kommuner där det fanns en partipolitisk konflikt
dimension vid voteringen i sammanläggningsfrågan framgår av tabellen nedan.

Tabell 94 Partipolitiska ställningstaganden vid voteringar om kommuner
nas beslut om kommunsammanläggningar som trädde i kraft 1974

Parti Kör samman-

läggning

Villkor tor

sammanläggning

Mot samman-

läggning

Totalt

S 7 2 1 10

Vpk 0 1 0 1

c 3 2 5 10

Fp 0 2 7 9

M 3 2 3 8

Kds 0 0 2 2

Övriga partier 0 1 1 2

Totalt 13 10 19 42

Källa: Se tabell 93 ovan.

Socialdemokraterna var mest positiva till sammanläggningarna och röstade för 
samgående i 70 procent av fallen och mot i 10 procent av omröstningarna. Väns
terpartiet kommunisterna kunde inta en partiståndpunkl i bara en votering.

Inom borgerligheten var det nu Folkpartiet som var mest kritiskt inställt till 
sammanläggningarna och röstade nej vid 78 procent av voteringarna, medan par
tiet inte vid någon votering utan villkor biföll förslaget om sammanläggning. Vid 
två voteringar röstade partiet ja till samgående, men med angivande av villkor. 
En av dessa var Dalsjöfors kommun i Borsåsblocket i Älvsborgs län, där partiet 
tillsammans med övriga borgerliga partier röstade för ansökan om sammanlägg
ning med hänvisning till att kommunen annars hotades av tvångssammanlägg- 
ning. Centerpartiet var motståndare till sammanläggning vid 50 procent av vote
ringarna och för samgående i 30 procent av fallen. Motsvarande siffror för Mo
deraterna var i båda fallen 38 procent. År 1971 hade Moderaterna varit det bor
gerliga parti som i störst utsträckning röstat mot sammanläggning. Kristen de
mokratisk samling hade en partiståndpunkt vid två voteringar och då var partiet 
mot sammanläggning. Även de lokala partierna fanns med vid två omröstningar 
och i det ena fallet motsatte man sig sammanläggning, medan det i andra fallet 
var fråga om att bifalla förslaget med villkor.

Eftersom antalet voteringar var mycket färre än inför 1971 års sammanlägg
ningar blir grunden för slutsatser inte lika säkra. Det fanns dock, även denna 1213

1213 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1972-10-13, Nr 38: Protokoll kommun- 
fullmäktige i Fliscryds kommun 1972-04-06, § 10.



gång, en skillnad mellan Socialdemokraterna och borgerligheten i fråga om sy
nen på besluten för eller emot sammanläggning även vid detta slutförande av in- 
delningsreformen. Av de 11 tvångssammanslagna kommunerna var Socialdemo
kraterna för sammanläggning i tre fall, Vikbolandet, Alfta och Dorotea. Inget 
borgerligt parti var för samgående i någon av kommunerna.

Argument för att undgå sammanläggning
I jämförelse med kommunernas argument för att slippa tvångsammanläggning 
1971 var skillnaden avsevärd. De 1 1 kommuner som tvångssammanslogs 1974 
argumenterade, föga förvånande, betydligt mer principiellt än med de mestadels 
praktiska skäl som angetis inför 1971 års sammanläggningar. Den principiella 
argumentationen handlade i synnerhet om två saker. För det första att det fanns 
ett kompakt folkligt motstånd mot sammanläggningen, i flera fall dokumenterat 
och manifesterat genom folkomröstningar/opinionsundersökningar. Riseberga 
och Bjurholms kommuner ansåg att sammanläggningen skulle tvinga fram höjd 
kommunal beskattning i den nya kommunen, medan Dorotea kommun nöjde sig 
med att hävda att sammanläggningen inte gav några ekonomiska vinster. Kom
binationen av höjd beskattning, men samtidigt försämrad kommunal service 
framstod inte som lyckad. I lär finns beröring med mina reflektioner i teoriavsnit
tet om kommunstorlek och demokrati kontra effektivitet.1214

För det andra fanns det farhågor för att den kommunala servicen skulle för
sämras. Särskilt framhölls att den centrala kommunala förvaltningen, kommu
nalkontoret, skulle försvinna från kommunens nuvarande huvudort och flyttas till 
centralorten. Medborgarna skulle därmed få det svårare att besöka den kommu
nala förvaltningen. Kommunerna hänvisade också till de geografiska avstånden, i 
vissa fall kombinerat med att vägförbindelserna var av dålig kvalitet. Kopplingen 
till den teoretiska utgångspunkten om centralisering blir här tydlig.1215

De kommunaldemokratiska aspekterna var, liksom inför sammanläggningarna 
1971, inget återkommande motiv för alt undgå sammanläggning. Bjurholms 
kommun hänvisade till alt kommunalforskningen hade kommit fram till att den 
kommunala demokratin inte gynnades av för stora kommuner. Påståendet far 
ännu anses ha stöd i tidigare forskning, liksom i de teoretiska utgångspunkterna 
om kommunstorlek och demokrati kontra effektivitet. Om hänvisningen till det 
kompakta folkliga motståndet mot sammanläggningar ses som ett demokratiskt 
argument fanns det talrika demokratiargument mot sammanläggningarna.1216

Hänvisningar till den goda samhörigheten inom kommunen var heller inte 
framträdande. Ett undantag var Alfta kommun, som hellre ville slås samman med 
Ovanåkers kommun än med övriga kommuner i Bollnäs kommunblock. Man å- 
beropade den historiska samhörighet som fanns mellan de båda kommunerna i 
Voxnadalen.1217 Här går det alltså att se kopplingar till begreppen lokal identitet

1215

1216 

1217

14 Riksarkivet, Maricbcrg: K.onscljaktcr Civildepartementet enligt följande: 1972-12-28, Nr 56, 
1973-02-16, Nr 15, 1973-02-23, Nr 9, 1973-03-09, Nr 40, 1973-03-16, Nr 46, 47, 48 och 49 samt 
1973-04-27, Nr 24 och 26.

Se not 1214 ovan.
Se not 1214 ovan.
Se not 1214 ovan.



och lokal identifikation. Detta fall av en gemensam lokal identitet, med betydelse 
för kommunindelningen, har tidigare påpekats av socialantropologen Ann-Kri- 
stin Ekman i avhandlingen Community, carnival and campaign. Expressions of 
belonging in a Swedish region. Hon menade att den lokala identiteten stärktes av 
att staten framstod som en fiende i frågan om kommunindelningen.1211'

De relativt fåtaliga kommunaldemokratiska argumenten mot sammanlägg
ningarna, frånsett det folkliga motståndet, behöver dock inte nödvändigtvis inne
bära att kommunaldemokratiska skäl helt saknade betydelse. Det rådde ingen 
tvekan om att sammanläggningarna skulle medföra en betydande reducering av 
antalet kommunala förtroendeuppdrag. Det hade redan Gunnel Gustafssons li
centiatavhandling från 1969 visat.1“19 Minskningen av antalet uppdrag och även 
av ledande positioner, som ordförandeskap i kommunala organ, innebär att fler
tal personer skulle komma att förlora sina befintliga politiska positioner. Det är 
tänkbart att det fanns ett egenintresse i motståndet mot sammanläggningen, men 
det är dock svårt att belägga. Tesen kan dock inte avföras. Samma sak gäller för 
känslomässiga skäl med koppling till lokal identitet och lokal identifikation.

Utöver de elva tvångssammanlagda kommunerna har även argumenten hos 
två av de fem kommuner som fick uppskov med sammanläggningen studerats. 
Det gällde Dals-Ed i Älvsborgs län och Mullsjö i Skaraborgs län. De tre andra 
var Bara, Burlöv och Svedala i Malmö kommunblock i Malmöhus län, där lands
tingsindelningen låg till grund för uppskovet. De argument som framfördes av 
Dals-Eds och Mullsjö kommuner var snarlika med vad de tvångssammanslagna 
kommunerna framförde, varför det knappast var sakargumenten som avgjorde. 
De båda kommunerna hade inte heller en folkmängd som översteg de 8000 invå
nare som var riktpunkten för att få bli eget block.1218 1219 1220

Av de kommuner som tvångssammanslogs var det bara Askims kommun i 
Göteborgs och Bohus län som hade tillräcklig folkmängd och dessutom med god 
marginal. Degeberga var den minsta kommunen som tvångssammanslogs, med 
3499 invånare. Vid samma tidpunkt hade Dals-Eds kommun 5124 invånare och 
Mullsjö 4404 invånare. Av de tvångssammanlagda kommunerna var det tre som 
hade fler invånare än Dals-Ed (Askim, Vikbolandet och Alfta) och fem, inklu
sive Dals-Ed, som hade fler invånare än Mullsjö (de tre ovan samt Malå).1221

En annan styrka för Mullsjö kommun var att fullmäktige var enigt i sitt mot
stånd, men det gällde också för flertalet av de övriga kommunerna. Kommunen 
hade kunnat dokumentera det folkliga motståndet genom en folkomröstning, 
men det hade även andra kommuner gjort, men i deras fall utan att nå någon 
framgång hos de statliga myndigheterna. Dessa båda kriterier uppfyllde också 
Dals-Eds kommun.1222 Mullsjö hade utöver folkmängden ett mindre och ett

1218 Ekman 1991.
1219 Gustafsson, Gunnel 1969.
1220 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Civildepartementet 1972-12-28, Nr 59, 1973-03-02, Nr 

16, och 1973-03-16, Nr 44.
1221 Folkmängd 31 december 1972 enligt indelningen I jan 1973. Del I. Kommuner och försam

lingar.
1222 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakter Civildepartementet 1972-12-28, Nr 59, 1973-03-02, Nr 

16, och 1973-03-16, Nr 44.



större handikapp på vägen mot att undgå sammanläggning. Det mindre var att 
kommunen saknade egen högstadieskola. Del gjorde dock även Bara kommun, 
som också beviljades uppskov.1““2 Det stora handikappet var att Länsstyrelsen i 
Skarborgs län inte gav något stöd till kommunen, varken med att föreslå uppskov 
eller att på nytt utreda blockindelningen. De tre kommuner, Håbo, Staffanstorp 
och Sundbyberg, som genom regeringsbeslut 1972 och 1973 fått bilda eget block 
och därmed undgå sammanläggning 1974, hade alla uppnått det efter tillstyrkan 
från Länsstyrelsen. Samma sak gällde för Dals-Eds uppskov, liksom Bara, Bur
löv och Svedala, som fick uppskov. Att Mullsjö kommun lyckades med sitt upp
såt utan stöd av Länsstyrelsen var utan tvekan förvånande.

Valresultat i tvångssammanslagna kommuner
1 1973 års riksdagsval minskade Socialdemokraternas väljarstöd i landet som 
helhet från 45,3 (i valet 1970) till 43,6 procent, en reducering med 1,7 procen
tenheter. Minskningen var betydligt mindre än den tillbakagång som partiet fick 
vidkännas i riksdagsvalet 1970, då andelen röster reducerades med 4,8 procen
tenheter.1“24 1 1973 års val till fullmäktige fick Socialdemokraterna 43,2 procent 
av rösterna, vilket var en minskning med 2,1 procentenheter i jämförelse med va
let 1970.* 1224 1225 Socialdemokraternas röstandel i riksdagsvalet och i valet till full
mäktige i de 11 tvångssammanslagna kommunerna redovisas i tabellen nedan.

Tabell 95 Tvångsmässiga sammanläggningar 1974 och dess påverkan på 
Socialdemokraternas lokala valresultat 1973

Län Kommun Kf-val 1970 och 1973 K-val 1970 och 1973

S-röster i procent S-röster i procent

1970 1973 Dili 1970* 1973 Diff

Östergötland Vikbolandet 29,0 27,0 -2,0 28,7 26,6 -2,1
Kristianstad Dcgcbcrga 35,3 35,5 + 0,2 35,5 36,5 + 1,0

Tollarp 39,5 38,2 - 1,3 39,5 38,5 -1,0
Riscbcrga 37,1 32,5 -4,6 36,9 33,7 -3,2

Malmöhus Löddcköpingc 45,5 38,3 -7,2 43,8 38,2 -5,6
Göteborg/Bohus Askim 20,2 18,7 - 1,5 19,6 18,6 -1,0
Gävleborg Alfta 39,9 31,4 -8,5 38,1 30,9 -7.2

Hancbo 48,0 48,6 + 0,6 48,7 48,2 -0.5
Västerbotten Bjurholm 34.0 33,2 -0,8 35,1 32,0 -3,1

Dorotea 58,7 50,7 -8,0 61,1 48,9 -12,2

Malå 51,7 49,2 -2,5 53,0 50,8 -2,2

*) Resultat exklusive poströster.

Källa: Allmänna valen 1970, Del l och 2, och Allmänna valen 1973, Del / och 2.

1221 Svedala kommun 30 år /977—2007. Två kommuner blir en 2007 s 24f.
1224 Allmänna valen 1970, Del I, och Allmänna valen 1973, Del I.
1225 Allmänna valen 1970, Del 2, och Allmänna valen 1973, Del 2.



1 valen till fullmäktige i de 11 kommunerna minskade Socialdemokraternas röst
andel i genomsnitt (ovägt medeltal) med 3,2 procentenheter, vilket var 1,1 pro
centenhet mer än i landet. De största förlusterna gjorde partiet i Alfta och Doro
tea kommuner, där förlusten var 8,5 respektive 8,0 procentenheter. Att förlusten i 
kommunerna blev stor ter sig väntat, då merparten av de socialdemokratiska le
damöterna stödde förslaget om sammanläggning. 1 Dorotea kommun dock först 
efter att kommunen fatt avslag på sin ansökan om ändrad blockindelning. Samti
digt fick tvångsammanläggningen av Dorotea kommun störst medial uppmärk
samhet. 1 Vikbolandets kommun, där Socialdemokraterna var för sammanlägg
ning, minskade partiets röstetal med 2,0 procentenheter. Socialdemokraterna 
hade dock i utgångsläget ett ganska svagt väljarstöd.

1 riksdagsvalet var Socialdemokraternas genomsnittliga röstminskning 3,4 
procentenheter, dubbelt så mycket som den genomsnittliga reduceringen i riket. 
Den största valförlusten gjorde partiet i Dorotea kommun, med en minskning på 
12,2 procentenheter. Därefter följde Alfta (-7,2 procentenheter) och Löddeköp- 
inge (-5,5 procentenheter) kommuner. Med tanke på den stora mediala uppmärk
samheten och den bitterhet som fanns i Dorotea kommun var det närmast förvå
nande att Socialdemokraterna fick 48,9 procent av rösterna i riksdagsvalet.

Slutsatsen blir att den socialdemokratiska regeringens beslut om tvångssam- 
manläggningar av 11 kommuner fick en viss negativ påverkan på partiets väljar
stöd i dessa kommuner. Förlusterna var ojämnt fördelade och var som störst i 
den kommun där tvångssammanläggningen fick störst uppmärksamhet. Denna 
uppmärksamhet var rimligen inte till fördel för partiet sett ur ett riksperspektiv, 
utan regeringspartiet kunde troligen uppfattas som nära knutet till en statsapparat 
som inte var särskilt lyhörd inför önskemål från medborgarna och deras kommu
nalpolitiker. Civilminister Lundkvist, som i regeringen ansvarade för indelnings
frågorna, får anses ha framstått som en tydlig företrädare för det perspektivet.

I 1973 års riksdagsval ökade Centerpartiets väljarstöd i landet i relation till 
1970 års val från 19,9 till 25,1 procent, en ökning med så mycket som 5,2 pro
centenheter. Partiet gjorde därmed sitt dittills klart bästa riksdagsval.1226 1227 1 19 7 3 
års val till kommunfullmäktige fick Centern 23,7 procent av rösterna, vilket var 
en ökning med 4,9 procentenheter i jämförelse med valet till fullmäktige 1970. 
Båda valen var mycket framgångsrika för Centerpartiet, som nu hade blivit det 
klart största borgerliga partiet. Vinsterna kom främst från Folkpartiet. "7 Center
partiets framgångar i riksdagsvalet och i valet till kommunfullmäktige i de 1 1 
tvångssammanslagna kommunerna redovisas i tabellen nedan.

1226 Allmänna valen 1970, Del 1, och Allmänna valen 1973, Del I.
1227 Allmänna valen 1970, Del 2, och Allmänna valen 1973, Del 2.



Tabell 96 Tvångsmässiga sammanläggningar 1974 och dess påverkan på 
Centerpartiets lokala valresultat 1973

Län Kommun Kf-val 1970 och 1973 R-val 1970 och 1973

C-röster i procent C-röster i procent

1970 1973 Diff 1970* 1973 Diff

Östergötland Vikbolandet 45,7 45,9 10,2 44,6 46,3 + 1,7

Kristianstad Dcgeberga 33,4 40,3 +6,9 35,5 39,0 13,5
Tollarp 22,6 31,6 +9,0 26,2 32,9 »6,7

Riseberga 32,7 42,0 +9,3 34,8 41,2 16,4

Malmöhus Löddeköpingc 28,5 35,9 +7,4 30,5 35,5 + 5,0

Göteborg/Bohus Askini 10,3 16,2 +5,9 11,4 19,1 '7,7

Gävleborg Alfta 40,2 48,9 +8,7 39,3 48,5 '9,2

Hancbo 33,1 34,9 + 1,8 32,2 35,0 '2.8

Västerbotten Bjurholm 22,9 29,5 +6,6 23,8 32,1 +8,3
Dorotea 10,5 23,1 + 12,6 11,0 25,0 + 14,0

Malå 13,2 19,2 +6,0 14,9 22,0 +7,1

*) Resultat exklusive poströster.

Källa: Allmänna valen /970, Del 1 och 2, och Allmänna valen 1973, Del I och 2.

I fullmäktigevalen var Centerns medelökning 6,8 procentenheter. Det var 1,9 
procentenheter mer än riksgenomsnittet. Mest framgångsrikt var partiet i Doro
tea, där röstandelen steg med 12,6 procentenheter. Därefter följde Riseberga med 
9,3 procentenheter, Tollarp med 9,0 procentenheter och Alfta med 8,7 procen
tenheter. Den minsta ökningen skedde i Vikbolandets kommun, där rösterna bara 
ökade med 0,2 procentenheterna, men där var partiet starkt i utgångsläget. I riks
dagsvalet gick partiet framåt med i medeltal 6,6 procentenheter, vilket var 1,4 
procentenheter mer än partiets röstökning i hela landet. Den största framgången 
kom i Dorotea kommun, där Socialdemokraternas tillbakagång var störst. Det 
kan på goda grunder tolkas som att väljarna i Dorotea kommun såg Centern som 
ett parti som den tydligaste motpolen till Socialdemokraterna. Centerpartiet gyn
nades både i kommun- och riksdagsvalet av regeringsbesluten om tvångssam- 
manläggningar av I I kommuner. Med tanke på Centerns politiska profilering 
mot decentralisering och att partiet av tradition främst attraherat landsbygds- 
väljare var framgången inte särskilt förvånande.

Den nya indelningens slutresultat
En övergripande målsättning med kommunblocksreformen var all de nya kom
munerna (kommunblocken) skulle ha minst 8000 invånare 1975. Det kan därför 
vara intressant att studera hur folkmängden i landets kommuner fördelades vid 
utgången av 1975. Det redovisas i tabellen nedan.



Tabell 97 Kommunernas folkmängd vid 1975 års slut

Folkmängd Antal kommuner Procentuell andel

0-4999 3 1

5000-5999 9 3

6000 6999 8 3
7000-7999 11 4

8000-8999 18 6

9000 9999 16 6

10 000-14 999 67 24

15 000 19 999 33 12

20 000-29 999 42 15

30 000 49 999 35 13
50 000-99 999 25 9

100 000-1000 000 11 4

Totalt 278 100

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1976.

Totalt 31 kommuner ( 1 1 procent) hade fårre än 8000 invånare. År 1965 hade 28 
(10 procent) av de 282 blocken under 8000 invånare.1'^ De 12 minsta kommu
nerna (färre än 6000 invånare) redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 98 Kommuner med färre än 6000 invånare vid slutet av år 1975

Kommun Län Folkmängd

1975-12-31

Inte något eget

kommunblock

Inte berörd av

reformen

Sorsclc Västerbotten 4060 X

Arjeplog Norrbotten 4192 X

Ydre Östergötland 4297 X

Bara Malmöhus 5070 X

Mullsjö Skaraborg 5097 X

Grästorp Skaraborg 5259 X

Dals-Ed Älvsborg 5272 X

Storfors Värmland 5274
Skinnskattcbcrg Västmanland 5383 X

Övcrkalix Norrbotten 5462 X

Munkfors Värmland 5483 X

Boxholm Östergötland 5899

Totalt ..... ................... 3 7

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1976, SFS 1964:162, SFS 1973:795, 
Ivarsson 1992 och Andersson 1993.

122X Årsbok för Sveriges kommuner 1965.



Sju av kommunerna hade inte berörts av reformen. Så var fallet för de tre minsta 
kommunerna, Sorsele, Arjeplog och Ydre, vilka hade under 5000 invånare. Vi
dare fanns tre av de fem kommuner som inte bildade eget block bland de 12 
kommunerna. Enbart Storfors och Boxholms kommuner tillhörde inte någon av 
de två kategorier som berörs i tabellen. Bara och Mullsjö kommuner hade ökat 
sin folkmängd betydligt sedan 1970-talets början. Även Dals-Eds kommun hade 
under samma period haft en viss befolkningsökning. De båda andra kommuner 
som inte var eget block, Burlöv och Svedala, hade över 8000 invånare. Den se
nare kommunen hade haft en myckel positiv befolkningsutveckling under 1970- 
talet.1229 1230

Sammanfattning
Antalet kommuner minskade från 1006 år 1963 till 278 år 1974 (-72 procent). De 
mest omfattande sammanläggningarna skedde 1971. De sammanläggningar som 
genomfördes 1965, 1967 och 1969 skedde utan undantag på frivillig väg. Genom 
dessa reducerades antalet kommuner från 1006 till 848, en minskning med 158 
kommuner (-16 procent). Den socialdemokratiska regeringens initiativ 1968 och 
riksdagsbeslutet 1969 om att reformen skulle vara slutförd 1974 måste ses mot 
bakgrund av det låga tempo i implementeringen av reformen.

Det stora antalet sammanläggningar 1971 torde ha haft tre skäl. För det första 
visste kommunerna att de var tvingade till sammanläggning senast 1974. För det 
andra var det fråga om en mognadsprocess, där tanken på en kommunsamman
läggning hade kunnat växa fram under mer än fem års tid. För det tredje använde 
regeringen sin möjlighet att göra tvångsammanläggningar, vilket drabbade 38 
kommuner. Vid de avslutande sammanläggningarna 1974 var den totala omfatt
ningen på sammanläggningarna mindre än 1971, men även nu skedde det tvångs- 
sammanläggningar av 11 kommuner. Totalt var del därmed 49 kommuner som 
tvångssammanslogs. Därutöver var det ett antal kommuner som mindre demonst
rativt visade sitt missnöje med alt behöva ge upp sin självständighet.

Användningen av tvångsammanläggningar visade att det inte var möjligt att 
helt implementera reformen på frivillig väg, åtminstone inte inom tidsrymden på 
10 år. Det förefaller troligt alt en del kommuner som inte tvångssammanslogs 
1971 eller 1974 hade utnyttjat möjligheten att kvarstå som egen kommun om inte 
1969 års beslut hade krävt en total implementering till 1974. Genom tvångslagen 
uppnåddes de mål som sattes upp vid principbeslutet 1962. Implementeringen av 
reformen innebar en hög grad av rationalitet/måluppfyllse. Den lyckades tack 
vare en handlingskraftig och principfast socialdemokratisk regering, stödd av en 
socialistisk riksdagsmajoritet. Vid en koppling till de teoretiska utgångspunkter
na får agerandet anses ha varit i linje med den socialdemokratiska föreställningen 
om att se kommunerna som verkställare av statlig reformpolitik.12'"

1229 Folkmängd 31 dec 1972 enligt indelningen I jan 1973. Del I. Kommuner och församlingar och 
Årsbok för Sveriges kommuner 1976.

1230 Dahikvist och Strandberg 1999 s 279ff



Den partipolitiska dimensionen saknade inte heller betydelse på kommunal 
nivå. För det första var kommuner med socialistisk majoritet mest benägna att 
genomföra kommunsammanläggningar på ett tidigt stadium av reformen, alltså 
1965 och 1967. Kommuner med borgerlig fullmäktigemajoritet var mer benägna 
att göra sammanläggningar vid en senare tidpunkt av reformen. För det andra 
fanns det en klar skillnad mellan socialistiska och borgerliga partiers ställnings
taganden för eller emot sammanläggning i de kommuner där frågan gick till vo
tering och det fanns en partipolitisk konfliktdimension.

Av de fyra stora partierna på kommunal nivå under den aktuella perioden var 
Socialdemokraterna avsevärt mer positivt inställda till kommunsammanlägg
ningar än de tre borgerliga partierna. Inom det socialdemokratiska partiet fanns 
en gemensam uppfattning bland riksdagsledamöter och kommunalpolitiker om 
behovet av sammanläggningar. Rimligen byggde det på en ideologisk överty
gelse om alt en övergång till större kommuner underlättade en fortsatt utbyggnad 
av det svenska välfärdssamhället, som får anses ha varit ett viktigt och övergri
pande mål för partiets strävanden vid denna tid.

De borgerliga partierna var betydligt mindre benägna att rösta för samman
läggningar av kommuner och det var inte någon tillfällighet att en mycket hög 
andel av de kommuner som regeringen tvångssammanslog 1971 och 1974 hade 
borgerlig fullmäktigemajoritet. Även här fanns det god överensstämmelse mellan 
riksplan och lokalplan. Alla de tre borgerliga partierna var bestämt mot all införa 
en tidsplan för när reformen skulle avslutas och även motståndare till att låta re
geringen göra sammanläggningar med tvång. Borgerligheten såg det som ett be
tydande ingrepp i den kommunala självstyrelsen, som i synnerhet Centerpartiet 
av tradition slog vakt om. Ingreppet var knappast heller förenligt med en av Cen
terpartiets hjärtefrågor vid denna tidpunkt, decentralisering.1211

Ett annat utmärkande drag för reformens sammanläggningar var att det före
kom stora skillnader mellan länen i takten i sammanläggningarna. Här hade san
nolikt två faktorer särskild betydelse, dels majoritetslaget i kommunerna i länet, 
dels hur aktivt länsstyrelserna agerade för att få till stånd sammanläggningar. 1 
det senare fallet var avvägningen att antingen tillgripa tvångsammanläggningar 
1971 eller att tillåta att block genomförde partiella sammanläggningar, där en el
ler flera randkommuner fick lov att kvarstå som egna kommuner fram till 1974. 
Tre län med många tidiga kommunsammanläggningar var Blekinge, Örebro och 
Norrbotten, medan Kristianstads, Hallands, Älvsborgs och Jämtlands län var fyra 
län där flertalet av kommunblocken blev färdigbildade kommuner först år 1974.

De kommuner som tvångssammanslogs 1971 anförde främst olika fonner av 
praktiska skäl mot sammanläggningen. De praktiska motiven gällde exempelvis 
att utredningar om den nya kommunens organisation ännu inte var färdiga eller 
att utredningarna inte entydigt visade att sammanläggningen borde ske 1971. Ett 
annat skäl som fördes fram med viss frekvens var att kommunen innan samgåen
det ville slutföra ett antal angelägna projekt, främst i form av investeringar.

De kommuner som tvångssammanslogs 1974 argumenterade mer principiellt. 
Det handlade i synnerhet om två motiv. För det första att det fanns ett kompakt 1231

1231 Strandberg 1998 s 66, 72 och 77f.



folkligt motstånd mot sammanläggningen, i flera fall dokumenterat genom folk
omröstningar. För det andra gällde det farhågor om att den kommunala servicen 
skulle försämras. Särskilt framhölls att den centrala kommunala förvaltningen 
skulle försvinna från kommunen. Kommunerna hänvisade till de förlängda geo
grafiska avstånden. Här blir kopplingen till den teoretiska utgångspunkten om 
centralisering tydlig. De kommunaldemokratiska aspektema var inget återkom
mande motiv. En kommun hänvisade dock till att kommunalforskningsprojektet 
hade kommit fram till att den kommunala demokratin inte gynnades av för stora 
kommuner. Denna utsaga får fortfarande anses ha stöd i den tidigare forskning 
som redovisas i studien, liksom i teorin om kommunstorlek och demokrati kontra 
effektivitet. Om hänvisningen till det kompakta folkliga motståndet mot sam
manläggningar ses som ett kommunaldemokratiskt argument fanns det talrika 
demokratiargument mot sammanläggningarna. Hänvisningar till den goda sam
hörigheten, som eventuellt kunde ses som ett uttryck för en stark lokal identitet 
eller lokal identifikation, inom den befintliga kommunen, var inte framträdande.

Även om den allmänna föreställningen är att reformen helt slutfördes 1974 är 
det inte riktigt korrekt. Det var fem kommuner i tre olika block som fick uppskov 
med sammanläggningen till en senare tidpunkt än 1974. Till dessa kommuners 
vidare indelningshistoria återkommer jag i kapitel 11 nedan. Det var dock bety
delsefullt att fa till stånd ett sådant uppskov, eftersom den tvångslagstiftning om 
reformens slutförande som beslutats 1969 bara gällde till utgången av 1973. Det 
innebar att det därefter var betydligt svårare att lägga samman kommuner med 
tvång, då 1919 års indelningslag, som nu åter tillämpades, krävde kvalificerade 
förutsättningar för att fa genomföra en tvångssammanläggning.

I rent kvantitativa termer kan de kommunsammanläggningar som har behand
lats i föreliggande kapitel sammanfattas med nedanstående tabell.



Tabell 99 Förändringar av antalet kommuner 1963-1974

Län Kommuner

1963

Förändringar Kommuner

19741965 1967 1969 1971 1974

Stockholms 1 ) 53 -4 -20 -6 23

Uppsala 25 -3 -8 -8 6
Södermanland 39 -1 -2 -25 -4 7

Östergötland 44 -3 -1 -21 -7 12
Jönköping 54 -3 -32 -8 11
Kronoberg 42 -1 -2 -31 8

Kalmar 50 -1 -5 -8 -20 -4 12

Gotland 14 -13 1

Blekinge 21 -9 -2 -5 5

Kristianstad 57 -5 -6 -13 -20 13

Malmöhus 70 -10 -10 -14 -15 21

Halland 39 -2 -1 -16 -14 6

Göteborg/Bohus 43 -5 -17 -6 15
Älvsborg 66 -5 -5 -20 -18 18
Skaraborg 56 -6 -7 -15 -12 16

Värmland 51 -3 -1 -24 -7 16

Örebro 31 -2 -4 -1 -12 -1 11

Västmanland 27 -4 -12 11

Kopparberg 47 -9 -19 -4 15
Gävleborg 39 -1 -3 -18 -7 10

Västernorrland 41 -3 -1 -2 -16 -12 7

Jämtland 34 -1 -1 -7 -17 8

Västerbotten 33 -2 -4 -4 -11 12
Norrbotten 30 -7 -4 -5 14

Förändringar ........ ........... -11 -95 -52 -384 -186

Kommuner 1006 995 900 848 464 278 278

1) Stockholms stad var eget län till och med år 1967.

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1963-1974 och Ivarsson 1992.



11. EPILOG - FORANDRAD 
LAGSTIFTNING OCH KOMMUNALA 

INDELNINGSÄNDRINGAR 1974-2013

I föreliggande kapitel redogörs för hur lagstiftningen för kommunala indelnings- 
ändringar förändrats efter årsskiftet 1973/1974, men också för kommunsamman
läggningar och delningar av kommuner som ägt rum mellan 1974 och 2013. 
Frånsett en omfattande gränsreglering mellan Bollnäs och Ovanåker 1977 berörs 
inte sådana indelningsändringar. En annan princip är att bara ta upp genomförda 
kommunsammanläggningar och kommundelningar och inte det relativt stora an
talet avslagna ansökningar om delningar. Jag gör dock ett undantag från denna 
princip. Det gäller de två folkomröstningar om kommunsammanläggningar som 
ägt rum dels i Bräcke och Ragunda kommuner i Jämtlands län 2004, dels i Borg
holms och Mörbylånga kommuner i Kalmar län 2009. Epilogen har förankring i 
studiens syfte och frågeställningar. Förekomsten av sammanläggningar och del
ningar av kommuner efter 1974 berörs för att klargöra vad som hänt när staten 
inte längre varit pådrivande för att åstadkomma indelningsändringar. Det gäller 
delfrågan: Vilka skäl kan finnas till att inga ytterligare sammanläggningar har 
skett efter 1977?

Den nya kommunala indelningslag- 
stiftningen 1979
Den 22 maj 1979 beslutade en enig riksdag utan debatt att anta en ny lagstift
ning om förändringar av indelningen i kommuner, landstingskommuner och för
samlingar. Den nya lagen ersatte den indelningslagstiftning som funnits sedan 
1920, även om vissa revideringar ägt rum.1232 Riksdagsbeslutet markerade att det 
ärende som riksdagen initierat i mars 1973, som har behandlats i kapitel åtta, nu 
hade slutförts.1233 Här behandlas bara den del av lagstiftningen som avsåg den 
kommunala indelningen.

1232 Protokoll Riksdagen 1978/79, 1979-05-22, Nr 152, § 13, s 83.
1233 Civilutskottets betänkande 1973, Nr 6, s 3f och Protokoll Riksdagen 1973-03-22, Nr 50, § 10, s 

86f.



Den statliga utredningen
Den 27 september 1974, ett och ett halvt år efter att riksdagen hade begärt att en 
utredning skulle tillsättas, beslöt den socialdemokratiska regeringen att uppdra åt 
kommunminister Hans Gustafsson (1923—1998) att tillsätta en utredning, med 
högst sju ledamöter, för att göra en översyn av lagen om ändring i kommunal och 
ecklesiastik indelning. Statsrådet utsåg den 7 oktober 1974 sju ledamöter. Till 
ordförande utsågs regeringsrådet Stig Nordlund (1920—2009) och ledamöter blev 
riksdagsledamöterna Kerstin Andersson (1924—2009) (c), Karl Leuchovius 
(1916-2002) (m), Olle Westberg (1911- 1998) (fp), Thure Jadestig (f. 1922) (s) 
och Ove Karlsson (1933—2008) (s) samt kommunalrådet, sedermera riksdagsle
damoten (s), Ing-Marie Hansson (f. 1932). Regeringsrättssekreteraren, senare ge
neraldirektören, Peder Tömvall (f. 1941) var sekreterare. Bland experterna fanns 
kammarrådet Agnar Arfvidson (1911 — 1998) och biträdande professorn Fritz Ka- 
ijser (1908—1983). Utredningen benämndes indelningskommittén.l2!4

Ett samband mellan att Socialdemokraterna i riksdagen hade röstat mot kravet 
på en översyn av lagstiftningen och att regeringen dröjde med att tillsätta utred
ningen kan inte uteslutas. Samtidigt var kommunblocksreformen nyss slutförd, 
varför behovet av en översyn inte var brådskande. I direktiven för utredningen 
hänvisade man till att riksdagen hade begärt översynen av lagstiftningen för att 
bättre ta hänsyn till lokala opinioner och kommunala ståndpunkter.12'7

Enligt regeringens direktiv skulle uppdraget omfatta både en total lagteknisk 
och substantiell översyn av hela lagen. Principen om att indelningsändringar mot 
en berörd kommuns avstyrkande bara fick genomföras om det fanns starka skäl 
borde, enligt regeringen, behållas. Utredningen skulle därutöver ta upp den eko
nomiska regleringen vid delningar av kommuner och behovet av nyval till kom
munfullmäktige vid indelningsändringar.124’

1 kommitténs arkiv finns protokoll från 21 sammanträden med utredningen 
mellan den 12 maj 1976 och 30 mars 1978. Därutöver återfinns kallelser till yt
terligare sju sammanträden under perioden mellan april 1975 och mars 1976. Det 
hölls således minst 28 sammanträden 1975—1978. Arbetet var som mest inten
sivt under 1976 och 1977, då utredningen sammanträdde vid 9 respektive 10 till
fällen.1234 1235 1236 1237

Två möten i juni 1976 utgjordes delvis av en studieresa till Habo och Mullsjö 
kommuner i Skaraborgs län, som tillsammans bildade ett kommunblock, vilket 
har berörts i kapitel 10 ovan. Företrädare för Habo menade alt kommunen hade 
hållit en låg profil i frågan om en sammanläggning med Mullsjö. Habo hade inte 
varit anhängare av en sammanläggning, men hade motvilligt godtagit en sådan 
om Mullsjö kommun krävt detta. Kommunstyrelsens ordförande (fp) i Mullsjö 
anförde att det borde vara tillåtet med tvångssammanläggningar i de fall som en

1234 SOU 1978:32 s 3.
1235 SOU 1978:32 s 249f.
1236 SOU 1978:32 s 51 och 249ff.
1237 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittéarkiv, YK 3076, volym 1 : Förteckning över protokoll 1976— 

1978 och Kallelser till sammanträden 1975-04-03, 1975-05-14, 1975-05-30, 1975-10-01, 1975-11- 
19, 1976-02-04 och 1976-03-17.



kommun inte hade förmåga att ge sina invånare en rimlig servicenivå. De le
dande politikerna i Mullsjö hade nästan gett upp hoppet om att få kvarstå som 
egen kommun. Den lokala aktionsgruppen hade dock varit mycket pådrivande 
och gett politikerna ny kraft att arbeta för att slippa sammanläggning 1974, vilket 
lyckades. Vid folkomröstningen 1972 stödde 93,5 procent av de röstande försla
get om bibehållen självständighet för Mullsjö kommun.'“'s

Protokollen från de 21 sammanträdena tyder på att arbetet bedrevs under ett 
stort mått av konsensus. Denna bild bekräftas vid en intervju med kommitténs 
sekreterare.'"’y Utredningens sekreterare och experter presenterade promemorior 
som sedan kom att ligga till grund för del slutbetänkande som överlämnades till 
regeringen i maj 1978.124(1 Totalt upprättades 40 promemorior mellan mars 1975 
och mars 1978.1:41 Bland de intressanta fanns: Kommunindelning och indel- 
ningslagstiflning 1862-1975, regeringens praxis i ärenden angående ändring i 
kommunindelningen, kommunalforskningsprojektet samt plan för länets indel
ning i kommuner. En sammanställning upprättades över de synpunkter som in
krävdes från länsstyrelserna och vissa kommuner på den enkät som utredningen 
skickat ut i juni 1975.1 Promemorian om kommunalforskningsprojektet redo
visades inte i betänkandet. Alla de publikationer som berörs finns med i kapitlet 
om tidigare forskning ovan, varför det inte är motiverat att upprepa resultaten.1“4' 

Totalt 15 av 24 länsstyrelser ansåg att det inte längre var nödvändigt att ha en 
plan för länens indelning i kommuner, då planerna nu med få undantag var iden
tiska med den rådande kommunindelningen. De länsstyrelser som ville behålla 
planerna hänvisade bl.a. till att den snabba samhällsutvecklingen kunde kräva yt
terligare kommunsammanläggningar i framtiden. Ingen av länsstyrelserna ville 
ge kommunerna någon absolut vetorätt mot indelningsändringar. Del borde 
emellertid krävas ett betydande allmänt behov för alt få genomföra indelnings
ändringar som berörda kommuner motsatt sig.1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244

Totalt 64 kommuner lämnade synpunkter och 38 ansåg att föreskrifterna om 
en plan för indelningen i kommuner kunde tas bort ur lagstiftningen. Tjugo 
kommuner ville dock behålla planerna. Kommunerna ansåg i allmänhet att det 
skulle krävas mycket starka skäl för att genomföra förändringar av kommunin

1238 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 3076, volym I : Protokoll 2/1976, 1976-06-14, och 
3/1976, 1976-06-15.

1239 Intervju med Peder Tömvall 2012-11-23.
1240 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 3076, volym 1: Protokoll 1/1976, 1976-05-12,

2/1976, 1976-06-14, 3/1976, 1976-06-15, 471976, 1976-09-21,5/1976, 1976-10-28, 671976, 1976- 
11 -24, 7/1976, 1976-12-15, 1/1977, 1977-02-09, 2/1977, 1977-03-09, 4/1977, 1977-05-25,5/1977, 
1977-06-13, 6/1977, 1977-09-08, 7/1977, 1977-10-13, 8/1977, 1977-11-09, 9/1977, 1977-11-30, 
10/1977, 1977-12-15, 1/1978, 1978-01-09,2/1978, 1978-02-16,3/1978, 1978-03-09 1978-03-10,
och 4/1978, 1978-03-30.

1241 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 3076, volym 2: Förteckning över promemorior.
1242 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 3076, volym 2: Förteckning över promemorior.
1243 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 3076, volym 2: PM 4, 1975-11-05, Kommunal- 

forskningsprojektet, s 1 10.
1244 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 3076, volym 2: PM 8, 1976-01-29, Sammanfatt- 

ning av länsstyrelsernas svar på kommitténs enkät 1975-06-19 med frågor angående översyn av in- 
dclningslagcn, och volym 7: Länsstyrelsernas inlämnade synpunkter på enkäten från indclnings- 
kommitten.



delningen som berörda kommuner var emot. Vissa kommuner, bl.a. Håbo i Upp
sala län, Nyköping i Södermanlands län och Härjedalen i Jämtlands län, ansåg 
det befogat med kommunal vetorätt mot alla sammanläggningar. De lokala folk
liga opinionerna borde beaktas i så stor utsträckning som möjligt. Ett skäl för 
tvångssammanläggningar var om en kommun inte kunde ge sina medborgare till
räckligt bra service. Smedjebackens kommun i Kopparbergs län ansåg att en 
kommun skulle kunna förhindra en indelningsändring om kommunen kunde visa 
att man hade tillräckliga ekonomiska resurser för att klara av de krav som ställ
des. Strömsunds kommun i Jämtlands län framförde ståndpunkten att tvångs
sammanläggningar borde undvikas. Torsby kommun i Värmlands län menade att 
det måste föreligga alldeles speciella omständigheter för att få göra indelnings- 
ändringar mot en kommuns vilja. Det kunde ifrågasättas om det överhuvudtaget 
skulle vara tillåtet.1245 1246

lndelningskommilténs betänkande lämnades till regeringen i maj 197 8.124(1 
Här följer en genomgång av viktigare delar av innehållet i betänkandet, med be
toning på det konkreta förslaget.

Bara ett kommunblock fanns kvar, nämligen det med Habo och Mullsjö kom
muner i Skaraborgs län. Övriga block var en kommun. Kommittén fann att det 
inte längre behövdes någon plan för kommunindelningen och att länsstyrelsernas 
länsplanering vid behov kunde ta upp den befintliga indelningens eventuella 
brister. Den enda praktiska konsekvensen av att ta bort planerna var att blocket 
med Habo och Mullsjö upplöstes. Förordningen om länens indelning i kommu
ner borde behållas som ett samlat dokument över kommunindelningen.1247 *

Den befintliga indelningslagen saknade regler om ortsbefolkningens infly
tande vid indelningsändringar. Vid ändringar som gällde en hel kommun måste 
utgångspunkten vara att fullmäktige ansågs representera kommunen. Att lokala 
opinioner beaktats vid indelningsändringar under senare år stod fullt klart. Mull
sjö och Dals-Eds kommuner undgick sammanläggning 1974 på grund av det 
kompakta folkliga motståndet mot sammanläggning. Enkäten till länsstyrelser 
och kommuner hade visat att det fanns en utbredd uppfattning att indelningsänd
ringar mot en kommuns bestridande bara fick ske om det fanns mycket starka 
skäl. Många kommuner ansåg att folkviljan och lokala opinioner måste tillmätas 
stor betydelse. Kombinationen av kommunalt avstyrkande och en stark folklig 
opinion borde vara viktiga när regeringen fattade sina beslut.1245

Utredningen ansåg att lagstiftningen skulle vara så neutral som möjligt. All
männa bestämmelser om att indelningsändringen skulle innebära bestående för

1245 Riksarkivet, Maricbcrg: Kommittcarkiv, YK 3076, volym 2: PM 9, 1976-03-10, Sammanfatt- 
ning av kommunernas m.fl. synpunkter på de frågor som kommittén ställt i enkät till länsstyrelserna 
1975-06-19, PM 11, Om förutsättningar för indelningsändring, 1976-05-05, s 27, och volym 7: 
Kommunernas inlämnade synpunkter på enkäten från indclningskommittcn, inklusive Skrivelse 
från Smedjebackens kommun 1975-09-25, Protokoll kommunstyrelsen i Håbo kommun 1975-09- 
22, § 283, med tillhörande bilaga 283/75, Protokoll kommunstyrelsen i Härjedalens kommun 1975- 
09-17, § 682, och Yttrande av Torsby kommun 1975-10-17.

1246 SOU 1978:32 s 3.
1247 SOU 1978:32 s 79-87.
1244 SOU 1978:32 s 94ff.



delar. Sedan fick en praxis växa fram i fråga om lagens tillämpning. En eventuell 
framtida indelningsreform borde bygga på ett särskilt riksdagsbeslut, som lade 
fast principer för kommunernas storlek. Ingen absolut kommunal vetorätt mot 
indelningsändringar föreslogs. Det kunde uppstå tillfällen då ortsbefolkningens 
önskemål skulle prioriteras framför den ståndpunkt som fullmäktige intog vid 
kommundelningar, och särskilt vid överflyttningar av områden mellan kommu
ner. Vid beslut om sammanläggningar var del fullmäktiges åsikt som vägde 
tyngst. Inget hindrade dock att det ordnades folkomröstning eller opinionsunder
sökning för att inhämta invånarnas åsikter. Utredningen föreslog en formulering 
om att det skulle tas särskild hänsyn till berörda kommuners åsikter vid beslut 
om indelningsändringar, men även till ortsbefolkningens vilja. Folkomröstning 
eller opinionsundersökning var lämpliga instrument.1249 1250 1251 1252 1253

Utredningen menade att opinionsundersökningar i enskild regi och namnin
samlingar inte alltid gav en korrekt bild av befolkningens åsikter. Därför borde 
folkomröstningar och opinionsundersökningar genomföras i länsstyrelsens regi 
och i samarbete med kommunernas valnämnder. Kammarkollegiet borde ha rätt 
att besluta om omröstningar och undersökningar.1“5" Kollegiet borde även ha 
kvar ansvaret för utredningar i indelningsärenden, men det skulle finnas möjlig
het att låta länsstyrelserna utföra sådana utredningar. Kammarkollegiet skulle 
fortsättningsvis ha rätt att avslå ansökningar om indelningsändringar, vilka dock 
skulle kunna överklagas till regeringen. Kollegiet borde också få besluta i mindre 
indelningsärenden.125 '

Kommittén föreslog, att den nuvarande tidsgränsen om beslut minst åtta må
nader i förväg, ändrades till att normalt vara ett år. 1 undantagsfall kunde dock 
beslut fattas minst åtta månader innan. Alla indelningsändringar borde, liksom 
nu, träda i kraft vid ett årsskifte. Större indelningsändringar, som krävde nytt val 
till kommunfullmäktige, fick bara genomföras vid årsskiftet efter ordinarie val 
till fullmäktige. Mellan det att beslutet om indelningsändring hade fattats och 
fram till dess att nyvalda fullmäktige hade tillträtt den 1 november, skulle indel- 
ningsdelegerade ha samma beslutsbefogenheter som fullmäktige. Sammanlägg- 
ningsdelegerade hade ersatts av det mer neutrala begreppet indelningsdelegerade. 
I de fall som kommundelningar blev aktuella var inte ordet sammanläggningsde- 
legerade lämpligt.12"2 Den särskilda lagen om sammanläggningsdelegerade före
slogs bli ersatt av en lag om indelningsdelegerade.125'

Remissbehandlingen
Kommundepartementet skickade utredningen på remiss till statliga organ, inte 
minst länsstyrelserna, och till kommunerna. Eftersom det också gällde ett förslag 
till lagstiftning om landstingsindelningen och den kyrkliga indelningen fick 
också landstingen samt vissa domkapitel och församlingar betänkandet för ytt

1249 SOU 1978:32 s 97ff.
1250 SOU 1978:32 s 103- 1 18.
1251 SOU 1978:32 s ! 19-131.
1252 SOU 1978:32 s 145 167.
1253 SOU 1978:32 s 9 -20 och 49.



rande. Departementets remisslista var daterad den 12 maj 1978. Länsstyrelserna 
skulle lämna sina yttranden senast den 16 oktober 1978, medan övriga remissin
stanser måste svara senast den 29 september 1978.Ii54

Vid min excerpering av remissvaren har två teman prioriterats, kommunalt 
veto mot indelningsändringar respektive plan för länens indelning i kommuner 
(blockindelning). Kammarkollegiets yttrande var av särskilt intresse med tanke 
på myndighetens ansvar för indelningsfrågor. Kollegiet delade kommitténs upp
fattning att det inte längre fanns något behov av en plan för indelningen. Planer
na var numera ett hinder vid handläggningen av indelningsärenden. De detalje
rade reglerna om allmänna och kvalificerade förutsättningar som grund för in
delningsändringar borde också utgå. Kollegiet var även positivt inställt till att ett 
beaktande av lokala opinioner skrevs in i lagtexten. Förslaget att kollegiet skulle 
få beslutanderätten i mindre ärenden tillstyrktes också.1254 1255

De centrala statliga myndigheter som lämnade yttranden krävde inte något 
kommunalt veto och de godtog att planen för indelningen i kommuner togs bort. 
Vissa myndigheter hade invändningar mot delar i förslaget som berörde myndig
hetens verksamhet.1256

Länsstyrelserna i Stockholms och Skaraborgs län tillstyrkte att indelningspla- 
nen togs bort, men ville att det av lagen framgick att indelningsändringar bara i 
undantagsfall fick ske mot berörda kommuners vilja. Länsstyrelsen i Skaraborgs 
län var nöjd med att planen för indelningen togs bort, då det skulle medföra att 
blockbildningen mellan Habo och Mullsjö kommuner i det egna länet upphör
de.1257 Länsstyrelsen i Jämtlands län godtog också att planen togs bort, men an
såg att den nya lagen borde ange vilka huvudprinciper som skulle gälla för en 
lämplig kommunindelning.1258

Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kro
nobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göte

1254 Riksarkivet, Amitigc: Rcgcringsakt Kommundcpartcmcntct 1979-03-22, Nr 2, Regeringens 
proposition 1978/79:157, med förslag till lag om ändring i rikets indelning i kommuner, landstings
kommuner och församlingar, m.m.: Kommundcpartcmcntct, volym 1, Remisslista, Indclnings- 
kommitténs betänkande (SOU 1978:32), Ny indclningslag för kommuner, landstingskommuner och 
församlingar, daterad 1978-05-12.

1255 Riksarkivet, Arningc: Rcgcringsakt Kommundcpartcmcntct 1979-03-22, Nr 2, Regeringens 
proposition 1978/79:157, med förslag till lag om ändring i rikets indelning i kommuner, landstings
kommuner och församlingar, m.m, volym 1: Yttrande av Kammarkollegiet 1978-10-11.

1256 Riksarkivet, Arningc: Rcgcringsakt Kommundcpartcmcntct 1979-03-22, Nr 2, Regeringens pro
position 1978/79:157, med förslag till lag om ändring i rikets indelning i kommuner, landstings
kommuner och församlingar, m.m, volym I: Yttranden av Statistiska Centralbyrån 1978-09-29, 
Riksskatteverket 1978-09 14, Riksarkivet 1978-09-21, Riksantikvarieämbetet 1978-09-26 och 
Lantmäteriverket 1978-09-29.

1257 Riksarkivet, Arningc: Rcgcringsakt Kommundepartementet 1979-03-22, Nr 2, Regeringens pro
position 1978/79:157, med förslag till lag om ändring i rikets indelning i kommuner, landstings
kommuner och församlingar, m.m, volym 1: Yttranden av Länsstyrelsen i Stockholms län 1978-10- 
19 och Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1978-10-16.

1258 Riksarkivet, Arningc: Rcgcringsakt Kommundcpartcmcntct 1979 03-22, Nr 2, Regeringens pro
position 1978/79:157, med förslag till lag om ändring i rikets indelning i kommuner, landstings
kommuner och församlingar, m.m.: volym I, Yttrande av Länsstyrelsen i Jämtlands län 1978-10- 
27.



borgs och Bohus, Älvsborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs, 
Gävleborgs, Västemorrlands, Västerbottens och Norrbottens län godkände ut
redningens förslag. I flera fall menade länsstyrelserna att beslutanderätten i 
mindre indelningsändringar borde delegeras till länsstyrelserna och inte till 
Kammarkollegiet.

Totalt 104 kommuner yttrade sig. Därutöver meddelade 50 kommuner att de 
avstod från att lämna yttrande. Det betyder att totalt 154 kommuner (56 procent) 
av alla lämnade in någon form av svar till departementet. Kommunernas stånd
punkt i frågan om plan för indelningen redovisas i tabellen nedan, och jämförs 
med majoritetsläget i fullmäktige.

Tabell 100 Kommunernas ståndpunkt gällande behovet av plan för 
indelningen i kommuner utifrån majoritetsläget

Majoritetsläge Plan kan Plan skall Berörs inte i Avstår från Totalt

tas bort 1) vara kvar yttrandet yttrande

Socialistisk 39 0 9 19 67

Borgerlig 40 1 8 28 77

Annan 5 0 2 3 10

Totalt 84 1 19 50 154

1 ) Här ingår även de kommuner som enbart angelt att de tillstyrker betänkandet i 
sin helhet.

Källa: Riksarkivet, Arninge: Regeringsakt Kommundepartementet 1979-03-22, 
Nr 2, Regeringens proposition 1978/79:157, med förslag till lag om ändring i ri
kets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar, m.m., volym 
1—2: Yttranden från landets kommuner 1978. Allmänna valen 1976, Del 2, s 
355-365.

Bara en kommun, Karlstad, förklarade uttryckligen alt planen för den lämplig
aste indelningen borde bli kvar. Karlstad hade borgerlig majoritet. Motivet var 
alt del även idag fanns kommuner som inte utgjorde någon lämplig geografisk 
enhet och att invånarna sökte sig mot andra orter än centralorten.1259 1260

1259 Riksarkivet, Arninge: Regeringsakt K-Ommundcpartcmcntct 1979-03-22, Nr 2, Regeringens pro
position 1978/79:157, med förslag till lag om ändring i rikets indelning i kommuner, landstings
kommuner och församlingar, m.m., volym I: Yttranden av länsstyrelserna i Uppsala län 1978-10- 
20, Södermanlands län 1978-10-11, Östergötlands län 1978-10-02, Jönköpings län 1978-10-27, 
Kronobergs län 1978-09-25, Kalmar län 1978-10-23, Gotlands län 1978-10-23, Blekinge län 1978- 
10-09, Kristianstads län 1978-10-02, Malmöhus län 1978-10-10, Hallands län 1978-09-07, Göte
borgs och Bohus län 1978-10-23, Älvsborgs län 1978-10-16, Värmlands län 1978-10-16, Örebro 
län 1978-10-20, Västmanlands län 1978-10-11, Kopparbergs län 1978-10-23, Gävleborgs län 1978- 
10-16, Västemorrlands län 1978-09-29, Västerbottens län 1978-09-27 och Norrbottens län 1978- 
10-02.

1260 Riksarkivet, Arninge: Regeringsakt Kommundcpartcmcntct 1979-03-22, Nr 2, Regeringens 
proposition 1978/79:157, med förslag till lag om ändring i rikets indelning i kommuner, landstings
kommuner och församlingar, m.m., volym 2: Yttrande av Karlstads kommun 1978-09-25.



Kommunernas åsikter om en eventuell vetorätt var lika tydlig. Ingen kommun 
sökte vetorätt mot indelningsändringar. Resultatet redovisas i tabellen nedan.

Tabell 101 Kommunernas ståndpunkt gällande veto mot kommun
sammanläggningar utifrån majoritetsläget

Majoritetsläge Mot veto Kör veto Berörs inte i

yttrandet

Avstår från

yttrande

Totalt

Socialistisk 42 0 6 19 67
Borgerlig 44 0 5 28 77

Annan 6 0 1 3 10
Totalt 92 0 12 50 154

1) Här ingår även de kommuner som enbart angett att de tillstyrker betänkandet i 
sin helhet.

Källa: Se tabell 100 ovan.

Ett antal kommuner framhöll att det måste finnas mycket starka skäl för att rege
ringen skulle kunna fatta beslut om indelningsändringar som berörda kommuner 
hade motsatt sig. Bland dessa fanns Karlshamn, Hagfors, Munkfors och Sura
hammar, vilka hade socialistisk majoritet, samt Svalövs och Varbergs kommu
ner, med borgerlig majoritet.

Kommunernas uppslutning bakom de väsentliga punkterna i indelningskom- 
mitténs betänkande var överväldigande stort. Det var dock inte särskilt märkligt 
med tanke på att förslagen inte var kontroversiella och inte heller hade ambition 
att åstadkomma några större förändringar av den kommunala indelningen inom 
överskådlig tid.

Bland yttranden från organisationer är det nödvändigt att beröra det från 
Svenska kommunförbundet. Förbundet framhöll att lagen inte angav något om 
vilka krav som skulle ställas på kommunindelningen. Enligt förbundet borde de 
riktlinjer som gällt för kommunblocksreformen om att blocken (de nuvarande 
kommunerna) skulle vara näringsgeografiska enheter med en centralort ligga 
fast. Förslaget att ta bort planerna gällande kommunindelningen godtogs av för
bundets styrelse. Inga krav framfördes på att kommuner måste ha vetorätt mot 
alla indelningsändringar som berörde dem. Förslaget om att låta Kammarkolle
giet ta beslut i mindre indelningsärenden tillstyrktes av förbundet. Likaså accep
terade förbundet utformningen av regelverket om indelningsdelegerade. En brist 
var dock att utredningen inte hade övervägt att tillämpa den ordning som använ
des inför storkommunreformens genomförande 1952, då valet till stads- 
/kommunalfullmäktige skedde drygt ett år före ikraftträdandet. Den långa över
gångstiden hade varit positiv.1261

61 Riksarkivet, Arninge: Rcgcringsakt Kommundcpartcmcntct 1979-03-22, Nr 2, Regeringens 
proposition 1978/79:157, med förslag till lag om ändring i rikets indelning i kommuner, landstings
kommuner och församlingar, m.m., volym 2: Yttrande av Svenska kommunförbundet 1978-10-05.



Som helhet hade remissinstanserna varit mycket positivt inställda till betän
kandet.1262 Det var dock inte särskilt överraskande med tanke på att förslaget inte 
syftade till någon större förändring av den rådande kommunindelningen.

Propositionen
När indelningskommittén överlämnade sitt betänkande i maj 1978 var det till en 
borgerlig trepartiregering med Johannes Antonsson (1921 — 1995) (c) som kom
munminister. I oktober 1978 bildades en folkparlistisk enpartiregering och, med 
Bertil Hansson (1918-2013) som kommunminister. Det var Hansson som var 
ansvarig för den proposition med förslag till lag om ändring i rikets indelning i 
kommuner, landsting och församlingar som lämnades till riksdagen den 22 mars 
1979. I propositionen fanns också ett förslag till lag om kommunala indelnings- 
delegerade samt följdändringar i ett antal andra lagar. Propositionen avvek 
ganska litet från vad som hade föreslagits av indelningskommittén.1263 1264

En förändring av betydelse var dock att lagtextens första paragraf krävde syn
nerliga skäl för att få besluta om en kommunal indelningsändring i de fall be
rörda kommuner motsatte sig ändringen. Indelningskommitténs förslag att det 
vid delningar av kommuner och överföringar av områden mellan kommuner 
skulle tas särskild hänsyn till ortsbefolkningens önskemål och synpunkter fanns 
med.1-64 I fråga om decentraliseringen av beslutsfattandet gick regeringen på in- 
delningskommitléns förslag och ansåg att Kammarkollegiet och inte länsstyrel
serna skulle få besluta om mindre indelningsändringar.1265

Riksdagsbehandlingen
Två motioner lämnades i riksdagen med anledning av regeringens proposition. 
Den första var skriven av konstitutionsutskottets ordförande Karl Boo (1918- 
1996) (c). Boo blev senare samma år kommunminister i den borgerliga treparti- 
regeringen och behöll posten till 1982. Han föreslog att ortsbefolkningens syn
punkter borde kunna efterhöras genom folkomröstningar i de fall sammanlägg
ningar skulle bli aktuella. Regeringen skulle beakta ortsbefolkningens stånd
punkter vid delningar, överföringar och sammanläggningar. Därför borde lagens 
första paragraf ändras. Boo markerade sitt motstånd mot ytterligare samman
läggningar: ”Enligt vår mening är det emellertid väl så angeläget att efterhöra 
ortsbefolkningens inställning ifall det någon gång dessvärre skulle bli aktuellt att 
sammanslå hela kommuner”.1266

Den andra motionen var undertecknad av nio socialdemokratiska ledamöter, 
med konstitutionsutskottets vice ordförande Hilding Johansson (1915-1994) som 
första namn. Motionärerna yrkade att beslut om mindre indelningsändringar 
skulle delegeras till länsstyrelserna och inte till Kammarkollegiet. Den statliga

1262 Proposition 1978/79:157.
1263 Proposition 1978/79:157 s 1-31.
1264 Proposition 1978/79:157 s 3 och 44.
1265 Proposition 1978/79:157 s 3 och 55ff.
I2,>6 Motion Riksdagen 1978/79:2525. Kursiveringen av ordet sammanslå återfinns i motionen.



decentraliseringsutredningen hade funnit att länsstyrelserna var kompetenta att 
fatta sådana beslut. Länsstyrelsernas kompetens i fråga om samhällsplanering, 
regionalpolitik samt kännedom om de lokala förhållandena talade för att de 
skulle fa denna beslutanderätt. Frågan hade även berörts i vissa av remissvaren 
och del hade väckts en del förslag om att länsstyrelserna borde ha uppgiften istäl
let för Kammarkollegiet.1267 1268

Vid tidpunkten för behandlingen av frågan i riksdagen styrdes landet av en 
minoritetsregering som bara förfogade över 39 av 349 mandat i riksdagen. De 
två motionerna hade konstitutionsutskottets ordförande respektive vice ordfö
rande som första namn. Det innebar ovanligt goda förutsättningar att få till stånd 
förändringar i propositionen vid utskottsbehandlingen.I26S

Utskottet enades om att bifalla Boos motion och delvis godta förslagen i den 
socialdemokratiska motionen. Länsstyrelserna skulle fa fatta beslut i mindre in- 
delningsärenden om två förutsättningar var uppfyllda. För det första att berörda 
kommuner och församlingar var eniga i frågan. För det andra att berörda kom
muner och församlingar låg i samma län. Länsstyrelsens beslut kunde överklagas 
hos Kammarkollegiet. Kollegiet skulle få beslutanderätt för mindre indelnings- 
ändringar som inte uppfyllde de två kriterierna ovan. Utskottsbetänkandet var da
terat den lOmaj 1979.1269

Vid behandlingen i riksdagen den 22 maj 1979 begärde inte någon ledamot 
ordet för att kommentera propositionen eller utskottsbetänkandet, utan det klub
bades bara igenom i riksdagen. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1979.1270 1271 Kontras
ten var tydlig till de långa och intensiva riksdagsdebatter som ägt rum vid prin
cipbesluten om kommunblocksreformen 1962 och 1969.

Summering
Beslutsprocessen som ledde fram till den nya indelningslagen 1979 var alltså 
präglad av stor konsensus och ännu ett exempel på en lagstiftning som till stor 
del formulerats av en statlig utredning. Detta anses ha varit ett av kännetecknen 
för den svenska politiska kulturen som har berörts i mina teoretiska utgångs
punkter.1“71 Att det blev så stor konsensus är dock inte förvånande då det inte var 
fråga om någon reformering av den kommunala indelningen, utan ett nytt regel
verk för att hantera de mer begränsade kommunala indelningsändringar som 
kunde bli aktuella efter att kommunblocksreformen slutförts.

1267 Motion Riksdagen 1978/79:2526. Övriga undertecknare var Holger Mossberg, Sten Andersson, 
Olle Svensson, Hans Gustafsson, Wivi-Annc Ccdcrqvist, Kerstin Nilsson, Marianne Stålberg och 
Yngve Nyquist. De personer som undertecknat motionen tillhörde i flertalet fall konstitutionsut
skottet som ledamöter eller suppleanter.

1268 Konstitutionsutskottets betänkande 1978/79:40, s 3-13.
1269 Konstitutionsutskottets betänkande 1978/79:40, s 3 13.
1270 Protokoll Riksdagen 1978/79, 1979-05-22, Nr 152, § 13, s 83. Lagen fick följande nummer: 

SFS 1979:411.
1271 Johansson 1995 s 17ff.



Förändringar och förslag om förändringar 
av regelverket efter 1979
I föreliggande avsnitt behandlas de förändringar av regelverket om kommunal 
indelning som har gällt innehållet i sak. Följdändringar som skett genom att 
andra lagar har ändrats berörs inte. Däremot tar jag upp förslag till förändringar 
av regelverket, främst framlagda av statliga utredningar, som inte har blivit an
tagna av regering och riksdag.

Den nytillträdda socialdemokratiska regeringen lämnade i november 1982 en 
proposition med förslag om att landets länsstyrelser skulle få rätt att på egen 
hand initiera de mindre indelningsändringar som de själva kunde fatta beslut om. 
Kammarkollegiet behövde alltså inte blandas in i frågan. Motivet var alt förenkla 
handläggningen av dessa indelningsärenden och hade ursprungligen väckts av 
Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Propositionen passerade konstitutionsutskottet 
och riksdagen utan ändringar, med riksdagsbeslutet i december 1982.1272

Den borgerliga regeringen tillsatte i februari 1992 en utredning som skulle 
överväga åtgärder för att stärka den lokala demokratin. Den tog namnet lokalde
mokratikommittén och lade fram sitt betänkande i oktober 1993. I direktiven 
angavs att kommundelningar var ett sätt att stärka den lokala demokratin och 
därför skulle kommittén analysera gällande regler för delningar av kommuner 
och vid behov föreslå förändringar av reglerna som kunde underlätta delning
ar.1272 Ett kapitel i utredningen berörde därför kommundelningar.1"74

En del av kapitlet ägnades åt innehållet i 1979 års indelningslag.1275 Därefter 
följde redogörelser över de nio kommundelningarna, där totalt 10 nya kommuner 
tillkommit, mellan 1980 och 1992. Åtta av de nya kommunerna hade delats ge
nom beslut av borgerliga regeringar, medan två hade fått klartecken av social
demokratiska regeringar. Alla dessa delningar berörs nedan.1276 Regeringen hade 
avslagit 14 ansökningar om delningar under perioden 1979-1993. 1 två fall 
gällde två avslag för delning av samma kommun, vilket betydde att det var fråga 
om totalt 12 kommuner.1277

Kommittén hade analyserat vilka kriterier som fanns för att en ansökan om 
delning skulle ha möjlighet att fa bifall av regeringen. Flertalet av följande krite
rier måste vara uppfyllda:

• Den odelade kommunen skall ha en positiv inställning till delning.
• Det bör finnas en relativt bred politisk enighet om att en delning bör ske inom

den kommundel som vill bilda egen kommun.
• Det bör finnas godtagbara ekonomiska förutsättningar.

1272 Proposition 1982/83:48, Konstitutionsutskottets betänkande 1982/83:15 och Protokoll Riksda
gen 1982/83, 1982-12-14, Nr 49, § 7.

1273 SOU 1993:90 s 3f, 395 och 499f.
1274 SOU 1993:90 s 395 430.
1275 SOU 1993:90 s 397-409.
1276 SOU 1993:90 s 409 416.
1277 SOU 1993:90 s 416f. Dc 12 kommunerna var: Gullspång, Uppvidingc, Lund, Sigtuna, Göte

borg, Skellefteå, Umeå, Västervik, Älvdalen, Härjedalen, Gotland och Storuman.



• De befolkningsmässiga och näringsgeografiska faktorerna far inte vara alltför 
dåliga och den nya kommunen måste ha en tydlig centralort, alltså inte några 
flerkärniga kommuner.

• Del bör ha genomförts en folkomröstning eller opinionsundersökning innan 
en ansökan lämnas in.

• Folkomröstningar bör ha ett högt valdeltagande och måste ha gett ett tydligt 
ja till delning i den kommundel som vill bilda egen kommun samt att andelen 
nej-röster inte far vara för stor i den övriga delen av kommunen.

Alla kriterier måste inte vara uppfyllda, men ju fler desto större möjlighet för att 
fl till stånd en delning. Den nya kommunens folkmängd hade däremot inte nå
gon avgörande betydelse.1278

Kommittén hade låtit forskare studera erfarenheterna av de genomförda kom
mundelningarna, men det hade visat sig ganska komplicerat att göra sådana ut
värderingar. De genomförda intervjuerna tydde dock på alt den kommunala de
mokratin ofta hade genomgått en förbättring till följd av delningen, inte minst 
genom närmare kontakter mellan väljare och förtroendevalda. Vidare hade när
heten till offentlig service ökat och det hade skett en bättre anpassning till lokala 
behov och önskemål.1279

Slutligen diskuterade kommittén behovet av att reformera den befintliga in- 
delningslagstiftningen. Kommitténs slutsats var att flertalet av de genomförda 
delningarna var ett resultat av ett antal mindre lyckade sammanläggningar i bör
jan av 1970-talet. Några av de kommuner som bildades 1971 och 1974 accepte
rades aldrig fullt ut av medborgarna. Enligt kommittén fanns inte något reellt be
hov av att förändra regelverket om ändrad kommun indelning. Det enda föränd- 
ringsbehov som kunde anges var alt det åter borde införas möjlighet till nyval av 
fullmäktige med anledning av en delning, med tanke på övergången till fyraåriga 
valperioder från 1994 års val. Motivet var att det inte skulle gå för lång tid mel
lan beslut om delning och ikraftträdandet. Kommittén hade en positiv inställning 
till att genomföra ytterligare delningar, då del stärkte den kommunala demokra
tin.1280 Regering och riksdag tog inga initiativ till att införa extra val till fullmäk
tige.'28'

Under hösten 1998 inlämnade företrädare för Kristdemokraterna, Centerpar
tiet och Folkpartiet var sin riksdagsmotion med krav på att det borde bli lättare 
att genomföra kommundelningar.1282 1283 Vid behandlingen i konstitutionsutskottet 
bildade de fyra borgerliga partierna majoritet tillsammans med Miljöpartiet för 
ett förslag som innebar att regeringen borde återkomma till riksdagen med för
slag om att förenkla procedurerna vid delningar. Socialdemokraterna och Väns
terpartiet anmälde reservation.1282 Vid beslutet i riksdagen segrade utskottets för

1278 SOU 1993:90 s 417f.
1279 SOU 1993:90 s 418 427.
1280 SOU 1993:90 s427ff.
1281 SOU 2001:48 s 479ff.
1282 Motion Riksdagen 1998/99.K268 av sju kristdemokratiska riksdagsledamöter, Motion Riksda- 

gen 1998/99:K298 av sex centerpartister samt Motion Riksdagen 1998/99:K328 av två folkpartister.
1283 Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:21 s 3ffoch 25f.



slag med röstsiffrorna 164 mol 141. Alt segern blev så stor berodde på alt sju so
cialdemokrater och två vänsterpartister stödde den linje som drevs av borgerlig
heten och Miljöpartiet.1284 1285

Med anledning av riksdagsbeslutet gav regeringen den i november 1999 till
satta kommundemokratikommittén i uppdrag att se över förfarandet vid ändring
ar i kommun- och landstingsindelningen. Det skedde som ett tilläggsdirektiv i 
september 2001.1-85 Kommittén hade dock i begränsad utsträckning tagit upp 
frågan i det betänkande som lämnades till regeringen i maj 2001. Det hade på 
nytt föreslagits att regeringen borde låta utreda frågan om att införa extra val till 
fullmäktige i samband med indelningsändringar som skulle genomföras under 
innevarande mandatperiod.1”1'6 Som bilaga till betänkandet ingick en kartlägg
ning och analys av de delningar som genomförts under 1990-talet. Den utarbeta
des av statsvetaren Gissur Erlingsson.1”87

Erlingsson kom bl.a. fram till att de två viktigaste motiven till göra delningar 
var dels ett deltagarargument om att öka medborgarnas politiska engagemang, 
dels ett gemenskapsargument, där den nya kommunen ansågs vara en mer natur
lig enhet utifrån ett gemenskapsperspektiv. Den viktigaste demokratiska fördelen 
var alt antalet politiker i relation till folkmängden ökade. Del gav större möjlig
heter att engagera sig politiskt, förbättrade representativiteten och underlättade 
utkrävandet av politiskt ansvar. Två negativa effekter kunde vara att rollfördel
ningen mellan politiker och tjänstemän blev mindre tydlig och att kommunen 
blev mer ekonomiskt sårbar.1288 1289 1290

Kommundemokratikommilténs betänkande lämnades till regeringen i mars 
2002.1286 Utredningen fokuserade mer på landstingsindelningen än på kommun
indelningen. Kommittén föreslog för det första att regelverket för förändringar av 
kommun- respektive landstingsindelningen skulle harmoniseras och ingå i ett 
och samma kapitel i lagen. För det andra borde kommuner och landsting på ett 
relativt tidigt stadium fa göra ett preliminärt ställningstagande till aktualiserade 
indelningsändringar, men att befolkningens önskemål skulle efterhöras ännu ti
digare under processens gång. För det tredje återupprepades förslaget om alt in
föra möjlighet att hålla extra val till fullmäktige för att större indelningsändringar 
inte bara kunde träda i kraft vid det årsskifte som följde på det ordinarie valet 
vart fjärde år. Huvudregeln skulle dock vara att indelningsändringar trädde i 
kraft vid det årsskifte som kom närmast efter valet. ”6" Centerpartiets och Miljö
partiets ledamöter anmälde reservation mot förslaget. De ville alt den del av en 
kommun eller ett landsting som ville ha till stånd en indelningsändring, exem
pelvis en kommundelning, borde väga tyngre än den inställning som kommunen 
respektive landstinget som helhet intog.1291

1284 Protokoll Riksdagen 1998/99:74, 1999-03-24, § 7, s 45-71 och 93.
1285 SOU 2002:33 s 161 168.
1286 SOU 2001:48 s 475-482.
1287 Erlingsson 2001 s645-731 (SOU 2001:48 s 645-731.
1288 Erlingsson 2001 s 715-722
1289 SOU 2002:33 s 5ff.
1290 SOU 2002:33 s i 1-33.
1291 SOU 2002:33 s 157f.



Inte heller förslagen av kommundemokratikommittén genomfördes av rege
ring och riksdag. Det betyder att lagen ännu idag på mycket få punkter till inne
hållet skiljer sig från riksdagsbeslutet 1979.1292 Sedan ingången av år 2011 finns 
det visserligen en möjlighet att hålla extra val till kommunfullmäktige under på
gående mandatperiod.1293 1294 Det har dock ingen koppling till indelningslagen, utan 
den anger fortfarande att alla större kommunala indelningsändringar som kräver 
nyval till kommunfullmäktige måste genomföras vid årsskiftet efter ordinarie val 
till fullmäktige.1 94 Den samlade bilden blir att den indelningslag som infördes 
1979 har genomgått små substantiella förändringar.

Indelningsändringar (1975-)1977
Efter regeringsombildningen i november 1973 var Hans Gustafsson (1923-1998) 
ansvarig för kommunfrågorna i regeringen. Civildepartementet bytte 1974 namn 
till Kommundepartementet. Under våren 1974 fick han besvara en fråga och en 
interpellation i riksdagen som helt eller delvis handlade om kommunindelningen. 
Frågan kom från Knut Wachtmeister (f. 1924) (m), invald för Malmöhus län, som 
undrade hur det skulle bli med sammanläggningen i Malmö kommunblock. Var 
det möjligt att Bara, Burlövs och Svedala kommuner fick behålla sin kommunala 
självständighet?1295 Ministern besvarade frågan i april 1974. Sammanläggningar 
återstod i tre block och Malmö var ett av dem. Skälet till uppskoven var att ytter
ligare utredningar behövdes om den lämpligaste indelningen. I Malmöblocket 
var huvudfrågan om Malmö skulle återinträda i Malmöhus läns landsting. Vid de 
slutliga besluten skulle regeringen ta hänsyn till befolkningens och kommuner
nas önskemål. Wachtmeister förklarade sig nöjd med svaret.1296

Interpellationen ställdes av Moderaternas partiordförande Gösta Bohman 
(1911-1997) i april 1974. Han undrade om regeringen hade planer på några yt
terligare kommunsammanläggningar och om det var möjligt att upphäva genom
förda sammanläggningar genom delningar.1297 Statsrådet besvarade interpellat
ionen i maj 1974. Han förklarade att det fanns starka skäl att inte aktualisera 
några ytterligare sammanläggningar. Mindre justeringar av den kommunala in
delningen var tänkbara. Ansökningar skulle prövas i vanlig ordning och rege
ringen fick både ta hänsyn till lokala opinioner och kommunernas ställningsta
ganden. Bohman var i huvudsak nöjd med svaret.1298

,29: SFS 1979:411, senast ändrad enligt SFS 2009:791.
129' SFS 2010:1414.
1294 SFS 1979:411, senast ändrad enligt SFS 2009:791.
I29< Protokoll Riksdagen 1974. 1974-03-22, Nr 44. § 11, s 159.
1296 Protokoll Riksdagen 1974, 1974-04-23, Nr 64, § 2, s 135f.
I29‘ Protokoll Riksdagen 1974, 1974-04-25, Nr 67, § 14, s 88ff.
1295 Protokoll Riksdagen 1974, 1974-05-20, Nr 85, § 9, s 27 40.



Den 16 oktober 1975 beslöt regeringen att Habo och Mullsjö kommuner, 
skulle bestå som ett block, men de båda kommunerna fick behålla sin självstän
dighet.1299

Nästa regeringsbeslut fattades den 25 mars 1976 och gällde dels en upplös
ning av Malmö kommunblock, dels en sammanläggning 1977 av Svedala och 
Bara kommuner från det upplösta Malmöblocket. Beslutet innebar att förutva
rande Malmö kommunblock, som bestod av fyra kommuner: Malmö, Bara, Bur
löv och Svedala, uppdelades på tre block, Malmö, Burlöv och Svedala. 1 det sist
nämnda blocket ingick också Bara kommun och de båda kommunerna skulle 
sammanläggas vid årsskiftet 1976/1977 till en kommun med namnet Svedala. 
Beslutet hade stöd av Länsstyrelsen i Malmöhus län.1300 Även Kammarkollegiet 
tillstyrkte förslaget.1301

Den 29 april 1976 tog regeringen två beslut i kommunindelningsärenden. Det 
första gällde uppdelningen av Bengtsfors kommunblock i Älvsborgs län på två 
block, Bengtsfors respektive Dals-Ed. Länsstyrelsens förslag att föra över gamla 
Bäckefors kommun från Bengtsfors till Dals-Eds kommun avslogs av regering
en. Förslaget hade lagts fram av en särskild extern utredare och Länsstyrelsen 
hade anammat det. Kammarkollegiet hade till skillnad från Länsstyrelsen av
styrkt överföringen av tidigare Bäckefors kommun. Kollegiets viktigaste motiv 
var att Bengtsfors kommun hade motsatt sig överföringen. Trots att Dals-Eds 
kommun utan överföringen endast hade runt 5200 invånare borde den, enligt kol
legiet, ia bilda eget block.1302

Det andra indelningsbeslutet som fattades den 29 april 1976 var att föra över 
Alfta församling, som fram till 1974 varit egen kommun, från Bollnäs till Ovan
åkers kommun. Kommunerna tillhörde Gävleborgs län. Kammarkollegiet hade 
tillstyrkt, medan Länsstyrelsens majoritet hade hållit fast vid att Alfta skulle till
höra Bollnäs kommun.1303 Regeringen gav senare Bollnäs kommun ett extra 
skatteutjämningsbidrag på 500 000 kronor.1304 Alfta kommun hade 1974 tvångs- 
sammanslagits med övriga kommuner i Bollnäsblocket. Alfta hade velat kvarstå 
som egen kommun, alternativt läggas samman med Ovanåkers kommun.1305 
Bollnäs fullmäktige tillstyrkte överföringen med röstsiffrorna 29 mot 20, under 
förutsättning att kommunen inte orsakades någon ekonomisk skada. Majoriteten 
utgjordes av ledamöterna från Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kris
ten demokratisk samling, tre av fyra ledamöter från Vänsterpartiet kommunister
na samt 2 av 21 socialdemokrater. Alfta församling hade 10 fullmäktigeledamö-

l2” Riksarkivet, Amingc: Rcgcringsakt Kommundepartc men tc t 1975-10-16, Nr 18, och Kommun- 
dcpartcmcntct, Bcslutskoncept 1975-10-16, Nr 18. Jönköpings-Posten 1975-10-17.

1300 Riksarkivet, Amingc: Kommundcpartcmcntct, Bcslutskoncept 1976-03-25, Nr 6, och Rcgc
ringsakt K om mun depart emente! 1976-03-25, Nr 6: Länsstyrelsens yttrande 1975-09-01.

1301 Riksarkivet, Arningc: Rcgcringsakt Kommundcpartcmcntct 1976-03-25, Nr 6: Kammarkollegi
ets yttranden 1976-02-06 (Malmö kommunblock) och 1976-02-06 (Svedala och Bara kommuners 
sammanläggning).

""2 Riksarkivet, Amingc: Kommundcpartcmcntct, Bcslutskoncept 1976-04-29, Nr 25.
13,13 Riksarkivet, Arningc: Kommundcpartcmcntct, Bcslutskoncept 1976-04-29, Nr 26.
1304 SOU 1978:32 s 89ff.
1305 Riksarkivet, Maricbcrg: Konseljakt Civildepartementet 1972-12-28, Nr 59.



ter och av dessa röstade nio, varav en socialdemokrat, för överföringen.1306 Ma
joriteten i fullmäktige i Ovanåkers kommun godkände en överföring av Alfta 
församling till den egna kommunen. Socialdemokraterna hade under perioden 19 
ledamöter i fullmäktige, varav 17 reserverade sig.1307

Besluten 1975—1976 innebar att två (Malmö och Bengtsfors) av de tre ännu 
inte sammanslagna blocken upplöstes, medan det tredje (Habo) behölls, men 
utan sammanläggning. 1 det upplösta Malmöblocket lades två kommuner, Bara 
och Svedala, samman 1977. Slutligen fördes Alfta församling över från Bollnäs 
till Ovanåkers kommun 1977. Från ingången av 1977 hade landet 277 kommuner 
och 276 kommunblock.1308 1309 * 1311

Genomförda kommundelningar 1980—2003
Den borgerliga trepartiregering som tillträdde i oktober 1976 angav i sin rege
ringsförklaring en positiv inställning till kommundelningar: ”Regeringen är be
redd att positivt pröva framställningar om ändringar i den kommunala indelning
en som är motiverade av hänsyn till den kommunala demokratin”.'309 Även den 
borgerliga trepartiregering som trädde till i oktober 1979 hade en positiv inställ
ning till kommundelningar: ”Frågor om kommundelningar kommer att prövas i 
positiv anda i de fall sådana framställningar är förankrade i en bred folkopi
nion”.13,0 Den 4 oktober 1991 läste den nye statsministern Carl Bildt (f. 1949) 
upp sin borgerliga fyrpartiregerings regeringsförklaring. I den angavs följande 
om kommundelningar: ”Regeringen kommer positivt att pröva åtgärder för att 
stärka den lokala demokratin, bl.a. kommundelningar”.1'" Även i direktiven 
1992 för utredningen om den lokala demokratin talades det om att vid behov 
ändra lagstiftningen för att underlätta kommundelningar.1312 *

Genom nybildningarna av Dorotea och Vadstena kommuner 1980 ökade anta
let kommuner till 279. År 1983 tillkom ytterligare fem nya kommuner: Salem, 
Vaxholm, Essunga, Malå och Bjurholm. Antalet kommuner ökade därmed från 
279 till 284. Alla de sju delningarna 1980 och 1983 hade beslutats av borgerliga 
regeringar.1 ’I3

1306 Riksarkivet, Amingc: Rcgcringsakt Kommundcpartcmcntct 1976-04-29, Nr 26: Protokoll 
kommunfullmäktige i Bollnäs kommun 1976-04-12, § 98, med tillhörande bilagor. Statistiska Cen
tralbyråns arkiv, Stockholm: Sammanräkningsprotokoll av valet till kommunfullmäktige i Bollnäs 
kommun 1973.

1307 Riksarkivet, Amingc: Rcgcringsakt Kommundcpartcmcntct 1976-04-29, Nr 26: Protokoll 
kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun 1976-03-11, § 34, med tillhörande bilagor.

1308 SFS 1976:985.
1309 Protokoll Riksdagen 1976/77, 1976-10-08, Nr7,§l, s 41.
13,0 Protokoll Riksdagen 1979/80, 1979-10-12, Nr 10, § 1, s 21.
1311 Protokoll Riksdagen 1991/92, 1991-10-04, Nr 6, § 4, s 12.
1312 SOU 1993:90 s 499f.
1315 Riksarkivet, Amingc: Rcgcringsaktcr Kommundepartementet 1978-06-08, Nr 11, 1979-02-08, 

Nr 22, 1979-04-20, Nr 27, samt 1981-12-22, Nr 2—3 och 5-7. Fransson 1982.



Efter Socialdemokraternas återkomst till regeringsmakten 1982 dröjde det 
fram till 1992 innan någon ny delning koni (ill stånd. År 1992 delades Nykö
pings kommun på tre kommuner: Nyköping, Gnesta och Trosa. Därmed hade an
talet kommuner ökat från 284 till 286. Denna delning var unik. Det var nämligen 
första gången som en socialdemokratisk regering fattade beslut om en delning 
och en kommun splittrades i tre delar.1 ,l4

Den borgerliga regering som styrde landet mellan 1991 och 1994 tältade be
slut om två delningar som trädde i kraft 1995. De båda nya kommunerna var Le- 
keberg (ur Örebro kommun) och Bollebygd (ur Borås kommun). Antalet kom
muner ökade från 286 till 288.1314 1315 1316

De socialdemokratiska regeringar som satt mellan 1994 och 2006 fattade två 
beslut om delningar av kommuner. År 1999 tillkom Nykvarn (utbruten ur Söder
tälje) och Knivsta (utbruten ur Uppsala) nybildades 2003. Antalet svenska kom
muner var därför 290 från och med 2003.1416

Totalt hade borgerliga regeringar beslutat om nio nya kommuner, medan soci
aldemokratiska regeringar hade släppt fram fyra nya kommuner. Borgerlighetens 
mer positiva hållning till delningar blir än mer tydlig vid en genomgång av på 
vilka grunder regeringsbesluten fattades. Det redovisas i tabellen nedan.

1314 Riksarkivet, Arningc: Rcgcringsakt Civildepartementet 1990-11-08, Nr 12.
1315 Riksarkivet, Arningc: Rcgcringsaktcr Civildepartementet 1992-11-12, Nr 7, och 1993-12-22, 

Nr 5.
1316 Regeringskansliets arkiv, Stockholm: Rcgcringsakt Inrikesdepartementet 1997-12-18, Nr, 64, 

och Rcgcringsakt Justitiedepartementet 2001-04-19, Nr 1 1.



Tabell 102 Kommunernas, länsstyrelsernas och Kammarkollegiets stånd
punkter gällande de kommundelningar som genomförts under perioden 
1980-2003

Kommun Kommunfullmäktige Länsstyrelsen Kammarkollegiet

Tillstyrkt Avstyrkt Tillstyrkt Avstyrkt Tillstyrkt Avstyrkt

Dorotea X X X

Vadstena X X X j

Salem X X X

Vaxholm X X X

Essunga X X X

Malå X X X

Bjurholm X X X

Gncsta X X X

Trosa X X X

Lckcbcrg X X X

Bollcbygd X X X

Nykvarn X X X

Knivsta X X X

Totalt 9 4 9 4 6 7

Källa: Riksarkivet, Arninge: Regeringsakter Kommundepartementet 1978-06-08, 
Nr 11, 1979-02-08, Nr 22, 1979-04-20, Nr 27, samt 1981-12-22, Nr 2-3 och 
5—7, och Regeringsakter Civildepartementet 1990-11-08, Nr 12, 1992-11-12, Nr 
7, och 1993-12-22, Nr 5. Regeringskansliets arkiv, Stockholm: Regeringsakl In
rikesdepartementet 1997-12-18, Nr, 64, och Regeringsakt Justitiedepartementet 
2001-04-19, Nr 11.

Tabellen visar att 9 av 13 delningar tillstyrktes av en majoritet i den delade 
kommunens fullmäktige. De fyra undantagen är Vadstena, Salems, Vaxholms 
och Essunga kommuner. 1 alla fyra hade en minoritet i fullmäktige varit angäng- 
are av delning. I Vadstena var hela den borgerliga minoriteten i Motala fullmäk
tige för delning och i Salems kommun merparten av den borgerliga minoriteten i 
Botkyrka kommun. Delningarna av Essunga och Vaxholms kommuner stöddes 
bara av en begränsad minoritet i Vara respektive Vaxholms fullmäktige. Nästan 
alla ledamöter i Vara fullmäktige från blivande Essunga kommun var emellertid 
för delning. I Vaxholm hade en knapp majoritet, främst bestående av borgerliga 
ledamöter, röstat för en delning, för att senare ändra sig till följd av negativa 
kommunalekonomiska konsekvenser. Dessa fyra tvångsdelningar beslutades av 
borgerliga regeringar.

Länsstyrelserna tillstyrkte i 9 av 13 fall delning. De fyra fallen av avstyrkande 
sammanföll med att fullmäktige sagt nej till delning. Den mest restriktiva inställ
ningen har Kammarkollegiet intagit och bara tillstyrkt 6 av 13 delningar. De sju 
delningar som beslutats, trots kollegiets negativa inställning, har alla fattats av 
borgerliga regeringar. I tre fall har Kammarkollegiet avstyrkt delning trots att 
både fullmäktige och Länsstyrelsen varit för delning. 1 två fall, Malå och Bjur-



holms kommuner, hade den nya kommunen låg folkmängd, långsiktigt negativ 
befolkningsutveckling och del fanns negativa kommunalekonomiska effekter av 
delningen. Kammarkollegiets avslyrkan av delningen av Borås kommun var mer 
förvånande. Folkmängden var cirka 8000 invånare, det hade varit en positiv be
folkningsutveckling och de negativa ekonomiska effekterna var klart begränsade.

De fyra delningar som har beslutats av socialdemokratiska regeringar har alla 
skett efter att fullmäktige. Länsstyrelsen och Kammarkollegiet tillstyrkt en del
ning av kommunen. Vid delningen av Nyköpings kommun var dock Socialde
mokraterna i fullmäktige motståndare, men regeringen agerade inte utifrån något 
renodlat partipolitiskt perspektiv. Tillkomsten av Nykvarns och Knivsta kommu
ner hade stöd av Socialdemokraterna i berörda fullmäktige (Södertälje och Upp
sala). Därmed är inte steget särskilt långt till att summera hur de politiska parti
erna har ställt sig i delningsfrågan i de 12 kommuner som delats. Det redovisas i 
tabellen nedan. Vid tillkomsten av Gnesta och Trosa kommuner sker en särredo- 
visning även om beslutet i Nyköpings fullmäktige skedde i ett sammanhang.

Tabell 103 Partiernas ståndpunkter vid beslut i kommunfullmäktige om 
de kommundelningar som genomförts under perioden 1980—2003

Kommun Parti Totalt

S Vpk/V Mp C Fp Kds/Kd M Övr.

Dorotea A T - T T T T - 1 A, 5 T

Vadstena Λ - - T T - T - 1 A, 3 T
Salem A A — T A - T — 3 A, 2 T
Vaxholm A A - A - - A - 4 A, 0 T
Essunga A ~ - A T A A T 4 A, 2 T

Malå T A - T T - T - 1 A, 4 T
Bjurholm A A - T T T T - 2 A, 4 T

Gnesta A - T T T - T - 1 A, 4 T

Trosa A - T T T - T - 1 A, 4 T
Lckcbcrg T T T T T T T - 0 A, 7 T
Bollcbygd A A - T T T T T 2 A, 5 T
Nykvarn T T T T T T T T 0 A, 8 T
Knivsta T T T T T T T T 0A, 8 T

Totalt 9 A 5 A 0 A 2 A 1 A 1 A 2 A 0 A 20 A,56 T
4 T 4 T 5 T 1 1 T 1 1 T 6 T 1 1 T 4 T

A: Avstyrker. T: Tillstyrker.
—: Inte representerat i fullmäktige, tog inte ställning eller internt oeniga i två jämnstora fraktioner.

Källa: Se tabell 102 ovan, Åsele kommunarkiv: Voteringsbi laga till Protokoll 
kommunfullmäktige i Åsele kommun 1978-04-07, § 85, samt Statistiska central
byråns arkiv, Stockholm: Länsstyrelsernas sammanräkningsprotokoll av valet till 
kommunfullmäktige 1976 i Motala kommun, och Länsstyrelsernas sammanräk
ningsprotokoll av valet till kommunfullmäktige 1979 i Norsjö, Vara och Vax
holms kommuner.



Det fanns en tydlig skiljelinje mellan Socialdemokraterna och borgerligheten i 
synen på delningsfrågan. Socialdemokraterna intog den mest negativa hållningen 
och var motståndare till 9 av 13 delningar. Motståndet hade möjligen sin grund i 
en ideologisk övertygelse om riktigheten av att kommunerna måste vara relativt 
befolkningsrika för att kunna tillhandahålla en god service till invånarna. Kom
munal service var en viktig del i det svenska välfärdssamhälle som partiet hade 
strävat efter att skapa. Motståndet kan kanske delvis ha berott på en partilojalitet, 
då det var en socialdemokratisk regering som hade fattat besluten om samman
läggning.

Vänsterpartiet/Vänsterpartiet kommunisterna intog den näst mest negativa in
ställningen genom att gå emot fem av de nio delningar där partiet funnits med i 
fullmäktige. Miljöpartiet, som trädde in på den politiska arenan i början av 1980- 
talet, hade däremot en genomgående positiv inställning till delningar. Partiet an
slöt sig till borgerlighetens mer positiva syn på kommundelningar.

Alla de fyra borgerliga partierna intog i flertalet fall en positiv inställning till 
delning. Moderaterna och Centerpartiet var för delning i 11 av 13 fall. Folkpar
tiet tillstyrkte 11 av 12 delningar, medan partiet i ett fall inte intog en enhetlig 
partilinje. Nuvarande Kristdemokraterna ställde sig bakom delning i sex av de 
sju fall där partiet fanns med i fullmäktige. Slutligen var de lokala partier som 
fanns med i fyra kommuners fullmäktige anhängare av delningar.

Folkomröstningar genomfördes i fyra fall. 1 två av kommunerna (Vax
holm/Österåker och Norsjö/Malå) röstade en majoritet för delning, medan det i 
två kommuner (Botkyrka/Salem och Vara/Essunga) fanns en bred majoritet mot 
delning. I de kommundelar som delningen gällde, Salem och Essunga, fanns det 
dock en klar majoritet för delning. För fem av de nya kommunerna (Vadstena, 
Lekeberg, Bollebygd, Nykvarn och Knivsta) genomfördes folkomröstningen en
bart i den kommundel som var aktuell för att bilda egen kommun. Folkomröst
ningen i Vadstena skedde i privat regi. Alla dessa fem omröstningar gav en vari
erande majoritet för delning.1117

Vid utbrytningarna av Dorotea, Gnesta och Trosa kommuner skedde det opin
ionsundersökningar i hela Åsele respektive Nyköpings kommun och med en ma
joritet för delning både i kommunen som helhet och i de kommundelar som ville 
bilda egen kommun. Vid nybildningen av Gnesta och Trosa kommuner var det 
större slöd för delning i Nyköpings kommun än i respektive kommundelar. Den 
folkliga opinionen vid delningen av Vännäs kommun baserades på en namnin
samling inom Bjurholms kommundel. I den hade 79 procent av de röstberätti
gade ställt sig bakom kravet på delning. I samtliga 13 fall fanns det således en 
majoritet för delning inom den kommundel som ville lösgöra sig. Något annat 
hade varit tämligen anmärkningsvärt. I två fall (nybildningen av Salems och 
Essunga kommuner) fattade däremot en borgerlig regering beslut om delning 
trots att en klar majoritet i hela kommunen röstat nej till delning.131 s

Tre av de nybildade kommunerna, Dorotea, Malå och Bjurholm, hade sam
manlagts med tvång efter regeringsbeslut. För Bollebygds kommun fanns inslag * 1318

13,7 Sc tabell 102 ovan.
1318 Sc tabell 102 ovan.



av tvång, även om det i formell mening inte var någon tvångssammanläggning. 
Kommunen hade först godtagit sammanläggning utan ansökan, för att därefter 
ansöka om tre års uppskov med samgåendet. De övriga nio kommunerna hade 
genomfört frivilliga sammanläggningar 1971 och 1974. 1 tlera av ansökningarna 
om delning framställdes det som tvångssammanläggningar. En möjlig tolkning 
är att 1969 års riksdagsbeslut om reformens slutförande uppfattades som ett 
tvång av kommunerna. Det skulle i så fall stärka min tes alt utan beslutet 1969 
hade reformen inte slutförts på det sätt som nu skedde och dagens svenska kom
munstruktur hade varit mer småskalig.

Argumenten som framfördes för kommundelningar handlade främst om för
bättrad kommunal demokrati och att samhörigheten mellan invånarna var bättre i 
en mindre kommun. Det anknyter till de teoretiska utgångspunkterna om avväg
ningen mellan effektivitet och demokrati samt om lokal identitet och lokal identi
fikation. Möjliga förbättringar av den kommunala servicen och kortare geogra
fiska avstånd var andra argument som förekom, men inte lika frekvent som de
mokratin och samhörigheten. I tlera fall hänvisade regeringen särskilt till de 
kommunaldemokratiska fördelarna.1319

En gemensam företeelse för de sex sista delningarna var att kommundels- 
nämnder funnits i de kommundelar som bröts ut. Nämnderna var ett steg på 
vägen mot delning. Samtidigt visar kravet på delningar att kommundelsnämn- 
derna uppfattades som otillräckliga, då de inte ansvarade för all kommunal verk
samhet i kommundelen och att den politiska sammansättningen inte avspeglade 
valresultatet i kommundelen. I samband med delningarna var det inte ovanligt alt 
Socialdemokraterna på kommunal nivå och Kammarkollegiet framförde att 
kommundelsnämnder utgjorde ett bra alternativ till delningar. Det inträffade när 
partiets företrädare eller kollegiet avstyrkte delning. Trovärdigheten i denna ar
gumentation ter sig inte helt övertygande med tanke på att nästan hälften av de 
delade kommunerna hade haft sådana nämnder.1320

Diskussioner om kommunsamman
läggningar 2004—2013
Här skall två teman tas upp. För det första de folkomröstningar som har genom
förts i fyra kommuner om kommunsammanläggning, dels i Bräcke och Ragunda 
2004, dels i Borgholm och Mörbylånga 2009. Frågan var om Bräcke och Ra
gunda kommuner respektive Borgholms och Mörbylånga kommuner skulle 
sammanläggas. För det andra de fyra motioner i riksdagen som lämnades in 
2012.

1319 Sc tabell 102 ovan.
1320 Sc tabell 102 ovan.



Kommunala folkomröstningar 2004—2009
I Bräcke och Ragunda kommuner i Jämtlands län fattade respektive kommunsty
relse i februari 2004 beslut att genomföra en utredning om en fördjupad samver
kan mellan kommunerna. Ett viktigt skäl till beslutet var de rådande kommunai- 
ekonomiska svårigheterna. Kommunerna hade redan viss interkommunal sam
verkan, bl.a. om räddningstjänst, kommunväxel och löneadministration. Utred
ningen skulle även ta upp frågan om en kommunsammanläggning. Besluten fat
tades i enighet.1321

Redan i slutet av april 2004 fattade båda kommunernas fullmäktige beslut att 
hålla folkomröstning om en sammanläggning i samband med valet till EU- 
parlamentet den 13 juni 2004. Bräcke fullmäktige fattade beslut med röstsiff
rorna 36 mot 5. Minoriteten, Vänsterpartiet, ville att folkomröstningen skulle ge
nomföras vid ett senare tillfälle.1322 Även i Ragunda fullmäktige avgjordes frå
gan efter votering. Beslutsfattandet var dock mer komplicerat, med motförslag 
både från Moderaterna och Vänsterpartiet.1323

Vid folkomröstningarna den 13 juni 2004 blev det ett klart nej till samman
läggning i både Bräcke och Ragunda kommuner. 1 Bräcke kommun röstade 31 
procent ja till sammanläggning och 66 procent mot ett samgående. Motsvarande 
siffror i Ragunda kommun var 20 respektive 77 procent. Valdeltagandet var 42 
procent i Bräcke och 47 procent i Ragunda. Bara i Kälarne valdistrikt i Bräcke 
kommun fanns en övervikt för kommunsammanläggning. Kälarne låg mellan 
centralorterna Bräcke och Hammarstrand, som var centralort i Ragunda kom
mun. 1 Bräcke kommun var företrädare för Vänsterpartiet och Centerpartiet 
nöjda med resultatet, medan representanter för Moderaterna och Miljöpartiet var 
besvikna.1324 1325

Med anledning av det klara resultatet i folkomröstningen beslöt båda kommu
nernas fullmäktige den 23 juni 2004 att inte ansöka om någon sammanläggning. 
Besluten fattades i konsensus.1 325

Det större motståndet i Ragunda än i Bräcke kan ha berott på att Bräcke troli
gen skulle bli centralort i en sammanslagen kommun. Vid 2004 års början hade 
Bräcke kommun 7359 invånare och Ragunda 5948 invånare. Tankarna på en 
sammanläggning bör ses mot bakgrund av att båda kommunerna under lång tid 
hade haft en negativ befolkningsutveckling. Vid sammanläggningarna 1974 hade

1321 Bräcke kommunarkiv: Protokoll kommunstyrelsen i Bräcke kommun 2004-02-11, § II. Ra- 
gunda kommunarkiv, Hammarstrand: Protokoll kommunstyrelsen i Ragunda kommun 2004-02-24,
§35.

1322 Bräcke kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Bräcke kommun 2004-04-28, § 2.
1323 Ragunda kommunarkiv, Hammarstrand: Protokoll kommunfullmäktige i Ragunda kommun 

2004-04-28, § 26, med tillhörande voteringsbilaga.
1324 Östersunds-Posten 2004-06-14 och Länstidningen 2004-06-14.
1325 Bräcke kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Bräcke kommun 2004-06-23, § 48. Ra

gunda kommunarkiv, Hammarstrand: Protokoll kommunfullmäktige i Ragunda kommun 2004-06- 
23, § 34,



Bracke 9691 invånare och Ragunda 8125 invånare. Minskningen på 30 år var 24 
procent i Bracke kommun och 27 procent i Ragunda kommun."26

På Öland finns det två kommuner, Borgholm och Mörbylånga. Under 2005 
lämnade en ledamot från Ölandspartiet i Mörbylånga fullmäktige in en motion 
där han begärde att det skulle tillsättas en utredning som kunde ligga till grund 
för ett beslut om sammanläggning mellan Borgholms och Mörbylånga kommu
ner. Frågan borde bli föremål för folkomröstning vid valet 2006. Som skäl för en 
sammanläggning anfördes att en kommun skulle få 24 628 invånare, att del bara 
skulle finnas en uppsättning politiker och tjänstemän, att landskapet Härjedalen 
var en kommun och därmed en lämplig föregångare och att det i Norge pågick 
diskussioner om sammanläggningar, där motiven främst var mindre kommuners 
svårigheter att rekrytera tjänstemän och att del skulle bli besparingar genom att 
reducera antalet politiker. Dåvarande kommunministem (s) hade i januari 2001 
uttalat sig positivt om att bara ha en kommun på Öland. Mörbylånga kommun
fullmäktige beslöt i september 2005 att tillsätta en utredning. Beslutet togs i 
enighet."“7

Med anledning av molionen i Mörbylånga kommun lämnade en socialdemo
kratisk och en moderat politiker i Borgholms kommun en skrivelse om att Borg
holms kommun skulle ställa sig positiv till en utredning om sammanläggning. 
Fullmäktige i Borgholms kommun beslöt i juni 2005 att medverka i utredningen 
och att den även borde beröra möjligheter till utökad samverkan mellan kommu
nerna utan sammanläggning. Även i Borgholm var det ett konsensusbeslut."28

Utredningen färdigställdes i december 2008. Vid en sammanläggning skulle 
antalet kommunala uppdrag reduceras från cirka 800 till runt 400, men samtidigt 
var det troligt att uppdragskoncentrationen minskade, varför reduceringen av an
talet personer med uppdrag inte blev lika stor. Om det inte blev någon samman
läggning kunde det vara aktuellt att bilda gemensamma nämnder.1326 * 1328 1329 1330

Mörbylånga fullmäktige beslöt i februari 2009 att en folkomröstning skulle 
hållas den 7 juni 2009 vid valet till EU-parlamentet. Fullmäktige i Borgholm fat
tade också sitt beslut i februari 2009. Här gick frågan vill votering och det fanns 
en partipolitisk konflikt. Ledamöterna från Moderaterna och Ölandspartiet ville 
ha folkomröstningen vid 2010 års val. Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föredrog EU-valet 2009, medan Kristde
mokraterna avstod från att rösta."'"

1326 Folkmängden i Sveriges kommuner 1950—2011. Enligt indelningen 2012-01-01, www.scb.se. 
2012-12-23. Den negativa befolkningsutvecklingen har fortsatt efter 2004 och vid 2012 års början 
hade Bräekc 6750 invånare och Ragunda 5501 invånare. Det innebar en folkminskning med åtta 
procent i både Bräekc och Ragunda kommuner under en period av åtta år.

,32' Mörbylånga kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun 2005-09-26, 
§ 104.

1328 Borgholms kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Borgholms kommun 2005-06-13, § 
42.

1,29 Borgholms kommunarkiv: Protokoll kommunstyrelsen i Borgholms kommun 2009-01-13, § 3, 
med tillhörande bilaga, Utredning, Öland en kommun?, december 2008.

1330 Borgholms kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Borgholms kommun 2009-02-02, § 
5, med tillhörande voteringsbilaga.



Vid folkomröstningen den 7 juni 2009 blev det en knapp majoritet för sam
manläggning i Borgholms kommun, då 51 procent som röstade för sammanlägg
ning, 46 procent var motståndare, medan 3 procent avstod från att ta ställning. 
Valdeltagandet var 54 procent.1 331 I Mörbylånga kommun blev det ett tydligt nej 
till sammanläggning. Hela 64 procent röstade mot samgåendet, 34 procent var 
angängare av sammanläggning och 3 procent avstod. Bara 1 av 12 valdistrikt vi
sade en majoritet för sammanläggning. Distriktet gränsade till Borgholms kom
mun. Valdeltagandet var högre än i Borgholm och uppgick till 62 procent.* 1332

Med anledning av det samlade valresultatet beslöt båda kommunernas full
mäktige i september 2009 att avföra frågan om sammanläggning. Borgholms 
kommun beslöt att uttala en avsikt om utökat samarbete med Mörbylånga. En le
damot från Ölandspartiet lämnade en protokollsanteckning om att han förutsatte 
att alla planer på en sammanläggning av kommunerna nu var definitivt av
förda.1333 Beslutet i Mörbylånga fullmäktige formulerades enligt följande: ”att 
med anledning av resultatet i folkomröstningen skjuta en eventuell kommun
sammanläggning på framtiden”.1334 * 1336

De båda Ölandskommunerna hade inte haft någon negativ befolkningsut
veckling efter kommunblocksreformens slutförande. År 1974 hade Borgholms 
kommun 10 657 invånare och 2009 var folkmängden 10 855 invånare (+2 pro
cent). I Mörbylånga kommun ökade invånarantalet under samma period från 
10 537 till 13 737 (+30 procent).1333 Den positiva befolkningsutvecklingen kan 
kopplas till uppförandet av Ölandsbron 1972. Tankarna på en kommun på Öland 
bör kunna förklaras av att kommunerna tillsammans bildar ett landskap som är 
väl geografiskt avgränsat. Under sådana omständigheter är det inte långsökt att 
det finns en samhörighet som kan relateras till begreppet lokal identitet. Ett möj
ligt skäl till att motståndet var så stort i Mörbylånga kommun var att Borgholm 
framstod som den troligaste centralorten i en sammanslagen kommun, även om 
frågan inte på något sätt var avgjord.

Riksdagsmotioner 2012—2013
Den statliga ansvarskommittén, som lade fram sitt betänkande år 2007, lämnade 
inte något förslag om kommunsammanläggningar, även om man konstaterade att 
det föreföll troligt att sammanläggningar av kommuner skulle äga rum i framti
den.'336 Frågan behandlades i en särskild delrapport. Där framgick det att många

ml Borgholms kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Borgholms kommun 2009-09-28, § 
100. Barometern 2009-06-09.

1332 Mörbylånga kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun 2009-09-28, 
§ 115. Barometern 2009-06-09.

1333 Borgholms kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Borgholms kommun 2009-09-28, § 
I00.

L''4 Mörbylånga kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun 2009-09-28,
§115.

13,5 Folkmängden i Sveriges kommuner 1950—2011. Enligt indelningen 2012-01-01, www.scb.se. 
2012-12-23.

1336 SOU 2007:10 s 268ff och Lidström 2010 s 74.



av landets mindre kommuner hade haft en fortlöpande befolkningsminskning 
under många år.1337 1338

Under den allmänna motionstiden i riksdagen på hösten 2012 lämnades fyra 
motioner som helt eller delvis behandlade frågan om framtida kommunsamman
läggningar.

Den första motionen skrevs av Katarina Brännström (f. 1950) (m) från Växjö 
kommun i Kronobergs län. I motionen anförde hon att riksdagen skulle föreslå 
regeringen att göra en översyn av behovet av en ny kommunreform med syfte att 
minska antalet kommuner. Motiveringen var att kommunerna stod inför stora 
framtida utmaningar. Antalet personer över 85 år skulle till exempel fördubblas, 
vilket medförde ökade kostnader för pensioner, sjukvård och äldreomsorg. Ett 
annat motiv var att runt 125 av landets kommuner hade färre än 10 000 invånare. 
Antalet kommuner med under 5000 invånare var 25 och dessa hade i regel haft 
en negativ befolkningsutveckling de sista 50 åren, vilken riskerade att fortsätta. 
Befolkningsminskningen ställde krav på besparingar för att anpassa verksamhet
en till den lägre folkmängden och det kunde även vara svårt att rekrytera lämplig 
personal när många yngre människor hade flyttat från kommunen.13 3

Efter de senaste sammanläggningarna 1971—1974 hade stora samhällsföränd
ringar skett och kommunernas ansvarsområden hade utökats. De små kommu
nerna gynnades av slatsbidrags-/skatteutjämningssystemet, men de kommuner 
som var nettobidragsgivare ifrågasatte systemet alltmer. Brännström menade att 
det var intressant att undersöka om det fanns ett minsta befolkningsunderlag för 
att kunna bedriva en effektiv kommunal verksamhet. Hon hänvisade till att 
Danmark ganska nyligen genomfört en sammanläggningsreform med en minsta 
kommunstorlek på 30 000 invånare. Antalet danska kommuner reducerades däri
genom från 270 till 98. Även i Finland hade en del sammanläggningar genom
förts. Det övergripande syftet med en eventuell indelningsreform var att säker
ställa hög kvalitet på den kommunala servicen.1339

Den andra motionen var skriven av fem ledamöter (s) från Värmlands län. De 
var: Berit Högman (f. 1958) från Karlstads kommun, Ann-Kristine Johansson (f. 
1962) från Kils kommun, Gunilla Svantorp (f. 1964) från Årjängs kommun, Jo
nas Gunnarsson (f. 1980) från Hammarö kommun och Lars Larsson (f. 1965) 
från Karlstads kommun. De yrkade att riksdagen hos regeringen skulle begära 
utökat samarbetet mellan kommuner eller sammanslagning av kommuner för att 
uppnå en välfärd av god kvalitet i hela landet.1340

Motionen innehöll en omfattande allmän motivering till varför det var viktigt 
att människor tillförsäkrades en bra offentlig service. Ett skäl till motionen var 
att många mindre kommuner hade fatt vidkännas befolkningsminskningar under 
en lång följd av år, utan att den nuvarande regeringen hade vidtagit några åtgär
der för att vända utvecklingen. Av landets 290 kommuner hade nästan hälften

1337 Färre kommuner? Om små kommuners problem och utmaningar, Statens offentliga utredning
ar, 2006.

1338 Motion Riksdagen 20I2/I3.K295 och Fakta om folkvalda. Riksdagen 2010—2014 s 58.
1339 Motion Riksdagen 20I2/13. K295.
1340 Motion Riksdagen 2012/I3. K345 och Fakta om folkvalda. Riksdagen 2010-2014 s 107, 135f, 

I42f, 173 och 266.



under 15 000 invånare. Den nyligen genomförda indelningsreformen i Danmark 
hade haft som mål att alla kommuner skulle ha minst 30 000 invånare. I Sverige 
hade 208 kommuner (71 procent) färre än 30 000 invånare. Motionärerna me
nade att 30 000 invånare sannolikt var i underkant för atl klara av alla kommu
nala åtaganden.1341

De små kommunerna fick allt svårare att leva upp till de krav som nu ställdes. 
De var kapabla att svara för förskola, grundskola, hemtjänst, äldreboende, grön
områden och snöröjning. Det var svårare att klara av specialundervisning, sär
skilda demensboenden och barnpsykiatri. Svårigheterna fanns där det krävdes 
expertkunskaper och i mindre kommuner fick enskilda tjänstemän mycket breda 
ansvarsområden. Inom ett flertal kommunala ansvarsområden kunde mindre 
kommuner lätt fa svårigheter att klara av sina åtaganden fullt ut: räddningstjänst, 
vattenverk, reningsverk, avfallshantering, fjärrvärme, energirådgivning, miljötill- 
syn, plan- och bygglovsärenden, psykiatri, LSS, biståndsbedömning, flykting
mottagande, bostadsanpassning, konsumentrådgivning, skuldsanering, familje
rådgivning, kvinnojourer, medling, serveringstillstånd, tillsyn gällande försälj
ning av läkemedel, tobak och öl samt överförmyndarverksamheten. För sådana 
kommunala ansvarsområden kunde det vara lämpligt att ha interkommunal sam
verkan.1 ’4_

1 motionen ställdes frågan varför kommunerna inte i större utsträckning deltog 
i samarbete med andra kommuner. Tre troliga huvudförklaringar angavs. För det 
första atl politiker och tjänstemän värnade om kommunens självbestämmande
rätt. Det hade inte minst sin utgångspunkt i historiska, kulturella och politiska 
omständigheter. För det andra regelverket om kommunal upphandling. För det 
tredje hade de mindre kommunerna ibland inte organisatorisk kapacitet till utö
kad interkommunal samverkan, utan var bara inriktade på att klara av de löpande 
driftfrågorna. Stimulanser behövdes därför utifrån. Det gällde naturligtvis också 
för sammanläggningar.1343 1344

De åtgärder som staten kunde vidta för att uppmuntra kommuner till ökad in
terkommunal samverkan eller sammanläggningar var bl.a. att avskriva lån, atl ta 
över ansvarsförbindelser för pensionsskulden, att ge rivnings- och renoverings- 
stöd till allmännyttan, att ge bidrag för engångskostnader vid sammanläggningar 
som utrednings-, omställnings- och avvecklingskostnader samt att ge övergångs- 
bidrag för att skillnader i utdebitering inte skulle slå igenom på en gång. Dessa 
incitament behövdes för att bidra till att jämna ut klyftorna mellan olika kommu- 
ner i landet.

Den tredje motionen var inlämnad av Edward Riedl (f. 1976) (m), hemmahö
rande i Umeå kommun i Västerbottens län. Han ville att staten skulle vidta åt
gärder som kunde underlätta frivilliga sammanläggningar. Motiveringen till för
slaget var att det fanns över 100 kommuner med färre än 12 500 invånare. 
Många av dessa kommuner var dessutom glest befolkade och hade haft en kon-

1341 Motion Riksdagen 2012/13.K345.
1342 Motion Riksdagen 2012/13.K345.
1343 Motion Riksdagen 2012/13.K345.
1344 Motion Riksdagen 2012/13.K345.



stant befolkningsminskning under många år. Idag ställdes större krav på kvali
teten i den kommunala servicen och inom Moderaterna fanns en ambition att 
värna kärnan i välfärden. För att uppnå denna ambition var del viktigt att stimu
lera kommunerna till interkommunal samverkan och även frivilliga kommuns
ammanläggningar.1’4'

1 andra länder, bl.a. Finland, hade staten gett ekonomiska bidrag för att under
lätta initiativ till samverkan och frivilliga sammanläggningar. Riedl poängterade 
att initiativen måste komma från kommunerna själva och alltså vara helt frivil
liga. I de fäll som kommunsammanläggningar skulle bli aktuella måste dessa ha 
folkligt stöd.1345 1346

Den fjärde motionen var skriven av Folkpartiets partisekreterare Nina Larsson 
(f. 1976), bosatt i Karlstads kommun i Värmlands län. Larsson gick längst och 
ville att riksdagen hos regeringen skulle begära att en riksomfattande samman- 
slagningsreform skulle utredas. Hon motiverade det med att landets 290 kommu
ner hade myckel varierande förutsättningar att klara av sina åtaganden. Mångfal
den var i vissa avseenden positiv, men om skillnaderna blev för stora var det ne
gativt för individernas möjligheter att påverka sin situation och framtid. Den 
kommunalekonomiska situationen varierade mellan kommunerna och det fanns 
relativt många kommuner som haft långvarig befolkningsminskning och därför 
hade en hög andel äldre personer. Det kompenserades delvis genom skatteutjäm- 
ningen, men den löste inte de långsiktiga problemen. Eftersom kommunerna stod 
för en så stor del av den offentliga verksamheten i Sverige var det viktigt att ha 
en kommunstruktur som kunde vara hållbar i framtiden. Kommunerna hade en 
viktig roll i samverkan med det lokala näringslivet. Kommunernas stora åtagan
den krävde tillgång på strategisk kompetens. Antalet kommunalförbund hade 
under senare år ökat, men förbunden innebar demokratiska problem, då besluts
fattandet och ansvarsutkrävandet skedde utanför den egna kommunala organisat
ionen. Samma sak gällde för gemensamma nämnder.1347 1348

Hon påpekade att Danmark genomfört en indelningsreform och att det i Fin
land pågick en motsvarande process. Sverige borde därför studera erfarenheter 
från dessa länder. Vid utredningen om reformen borde den lägsta folkmängd som 
kommunerna behövde ha i framtiden för att minska sårbarheten och stärka den 
långsiktiga uthålligheten anges. Det skulle ge medborgarna en bättre kommunal

1348service.
Motionerna var skrivna av ledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna 

och Folkpartiet och undertecknarna var i flera fall ganska unga. Tre av dem var 
inte ens födda när kommunblocksreformen slutfördes 1974 och ingen av perso
nerna hade varit politiskt aktiv före 1974. De var företrädevis bosatta i större 
kommuner som skulle vara givna som centralorter vid framtida sammanlägg
ningar. Undantagen gällde tre av ledamöterna (s) från Värmlands län, som bodde 
i mindre kommuner, vilka sannolikt skulle upphöra vid mer omfattande samman-

1345 Motion Riksdagen 20I2/I3.K376 och Fakta om folkvalda. Riksdagen 2010—2014 s 245.
1346 Motion Riksdagen 2012/13.K376.
1347 Motion Riksdagen 20I2/13.K 381 och Fakta om folkvalda. Riksdagen 2010—2014 s 175.
1348 Motion Riksdagen 2012/13. K 381.



läggningar. Motionerna kan särskiljas i två grupper, där den socialdemokratiska 
motionen och motionen av moderaten Edward Riedl var mindre långtgående än 
motionerna av Katarina Brännström (m) och Nina Larsson (fp).

Motionerna hade ett tydligt fokus på kvaliteten i den kommunala servicen. 
Här blir parallellerna till motiveringarna till besluten om kommunblocksrefor- 
mens genomförande 1962 och om slutförandet av reformen 1969 mycket tydliga, 
i motionerna far de kommunaldemokratiska aspekterna och frågan om samhö
righet (gemensam lokal identitet) knappast någon uppmärksamhet. Riedl fram
höll dock att sammanläggningar måste vara frivilliga och ha ett folkligt stöd, var
för han visar större intresse för de demokratiska aspekterna av frågan. Nina Lars
son pekar på de negativa demokratiska konsekvenserna av kommunalförbund, 
vilket var ett återkommande tema som argument för kommunblocksreformen.

Konstitutionsutskott föreslog i mars 2013 att motionerna borde avslås. Utskot
tet var enigt.1’49 Ärendet debatterades i riksdagen den 17 april 2013, men frågan 
om kommunsammanläggningar berördes sparsamt.1'" Riksdagsbeslutet att avslå 
motionerna fattades utan votering den 18 april 20 1 3.1349 1350 1351

Sammanfattning
Studiens övergripande syfte har varit att undersöka vad som hänt med den kom
munala indelningen efter kommunblocksreformens slutförande när staten inte 
längre har varit drivande för ytterligare sammanläggningar. Svaret är att mycket 
lite har hänt med indelningen mellan 1974 och 2013. Lagstiftningen har formellt 
förändrats betydligt och anpassats till att även delningar av kommuner kan vara 
aktuella. Beslutsprocessen genomfördes under nästan total politisk konsensus, 
vilket framförallt kan förklaras av att lagstiftningen inte syftade till att på något 
väsentligt sätt förändra landets kommunala indelning.

År 1974 hade Sverige 278 kommuner och 2013 finns det 290. Under denna 
period har en kommun upphört efter frivillig sammanläggning 1977. Kommunen 
utgjorde inte något eget block och hade på grund av särskilda omständigheter i 
fråga om landstingsindelningen fatt uppskov med sammanläggningen till efter 
1974. Mellan 1980 och 2003 tillkom totalt 13 nya kommuner till följd av kom
mundelningar.

Efter 1977 har inte någon sammanläggning ägt rum och det har främst sin 
grund i att staten inte har tagit några initiativ till nya sammanläggningar och att 
del på kommunal nivå inte har funnils något större intresse för sammanläggning
ar. I de fyra kommuner där frågan har varit föremål för folkomröstningar har det 
bara blivit majoritet för sammanläggning i en av kommunerna. En möjlig tolk
ning är att kommunblocksreformen var så långtgående att det saknades intresse 
och behov av ytterligare sammanläggningar. Det var en tydlig kontrast till stor- 
kommunreformen 1952, då det bara 10 år efter reformens genomförande fattades

1349 Konstitutionsutskottets betänkande 2012/13.KU22 s 38 44.
1350 Protokoll Riksdagen 2012/13, 2013-04-17, Nr 93, § 15.
1351 Protokoll Riksdagen 2012/13, 2013-04-18, Nr 94, § 11.



beslut om att genomfora en andra reform. En välvillig tolkning av den socialde- 
mokratiska regeringens hårdföra implementering av reformen är att målsättning
en med att få till stånd en för lång tid bestående indelning lyckades väl.

Motiven till att dela kommuner handlade oftast om att delningen förbättrade 
den kommunala demokratin och skapade en större samhörighet mellan medbor
garna. Denna slutsats är helt i linje med Peder Nielsens och Gissur Erlingssons 
tidigare forskningsresultat. Forskningens betoning av partipolitiska moliv till del
ningar i betydelsen olika partipolitisk struktur i den odelade kommunen kontra 
den utbrutna kommundelen hade sannolikt betydelse i vissa fall, men kan inte 
anses ha varit en genomgående förklaring som orsak till delningar.1 Delningen 
av Vara kommun, där Essunga 1983 på nytt fick bilda egen kommun, är ett ex
empel på att den partipolitiska strukturen var densamma i båda kommundelarna. 
Även delningen av Åsele kommun, där Dorotea 1980 fick bilda egen kommun, 
gav till resultat att båda fick socialistisk majoritet.1352 1353

Här finns det anknytningar till de teoretiska utgångspunkterna om demokrati 
kontra effektivitet och lokal identitet och identifikation. Mina resultat i kapitel 10 
visade att demokrati och samhörighet sällan användes som argument mot sam
manläggningar vid kommunblocksreformens slutförande 1971 och 1974. Istället 
var del frågan om risken för försämrad kommunal service som stod i förgrunden.

Frågan som infinner sig är om kommunaldemokratiska skäl och identilets- 
/samhörighetsskäl fanns som bakomliggande orsaker till motstånd mot samman
läggningar, men att de inte framfördes så ofta av kommunerna, då de inte ansågs 
lika gångbara som frågan om servicen. En annan tolkning är att frågan om de
mokrati, samhörighet och identitet fick större utrymme i samhället efter mitten 
av 1970-talet och att de därför framfördes som argument i större utsträckning vid 
delningar. Ytterligare en möjlig förklaring är att politiker och medborgare först 
efter sammanläggningarna blev på det klara med att demokratin och samhörig
heten i de nya kommunerna blev sämre än tidigare. Enligt mitt förmenande ter 
sig den första förklaringen om att demokrati och samhörighet/identitet fanns som 
underliggande förklaringar till motstånd mot sammanläggningar som den mest 
troliga. Det är dock inte uteslutet att det var en kombination av de två första för
klaringarna.

De parti- och blockpolitiska motsättningar som fanns vid principbesluten om 
kommunblocksreformen och vid reformens sammanläggningar har till stor del 
upprepats vid besluten om de genomförda delningarna. Socialdemokraterna mot
satte sig i 9 av 13 fall delning och socialdemokratiska regeringar har varit mindre 
benägna att fatta beslut om delningar. Bara 4 av 13 delningar har beslutats av so
cialdemokratiska regeringar, medan 9 av 13 har godkänts av borgerliga regering
ar. Vänsterpartiet var det parti som efter Socialdemokraterna var det mest del- 
ningsnegativa på kommunal nivå. Partiet motsatte sig delning i fem av de nio 
kommuner där partiet fanns representerat. De delningar som beslutats av social
demokratiska regeringar har i samtliga fall tillstyrkts av alla viktiga remissin
stanser: kommunfullmäktige, Länsstyrelsen och Kammarkollegiet. Två av del-

1352 Erlingsson 2001 s 66 Iff och Nielsen 2003 s 219ff.
1353 Allmänna valen, Del 2, 1976—1982.



ningama hade emellertid Socialdemokraterna motsatt sig i kommunfullmäktige, 
men regeringen valde att inte prioritera det lokala partiintresset framför remissin
stansernas majoritet.

Borgerliga regeringar fattade i fyra fall beslut om delning även om en majori
tet i fullmäktige hade avstyrkt. Utifrån ett kommunalt perspektiv var det tvångs- 
mässiga delningar på samma sätt som de tvångssammanläggningar som den so
cialdemokratiska regeringen i 49 fall genomförde 1971 och 1974. Till de borger
liga regeringarnas försvar kan dock anföras att de folkomröstningar som hade fö
regått besluten om delning i samtliga fyra fall hade gett en ganska klar majoritet 
för delning i berörda kommundelar. Här prioriterades opinionen i kommundelen 
framför kommunen som helhet. Regeringen anförde främst kommunaldemokra
tiska motiv till delningarna. De borgerliga partierna intog på kommunal nivå i 
flertalet fäll en positiv inställning till delningarna. Centerpartiet och Moderaterna 
tillstyrkte 11 av 13, Folkpartiet 11 av 12 och Kristdemokraterna 6 av 7. Miljöpar
tiet låg i delningsffågoma nära borgerligheten och stödde förslaget om delning i 
alla de fem kommuner där partiet var representerat.

Efter 2003 har inga beslut om nya delningar fattats, trots att landet sedan 2006 
regeras av en borgerlig regering. Det indikerar att kommundelningarnas tid san
nolikt är över. Bilden förstärks av två omständigheter. För det första har fyra 
kommuner, Bräcke och Ragunda 2004, och Borgholm och Mörbylånga 2009, 
genomfört folkomröstningar om sammanläggningar. 1 tre av fyra kommuner blev 
det ett tydligt nej till sammanläggning, vilket tyder på alt det folkliga stödet för 
sammanläggningar inte är så stort.

För det andra lämnades under hösten 2012 fyra motioner i riksdagen som på 
olika sätt tar upp frågan om att uppmuntra frivilliga sammanläggningar eller att 
genomföra en tredje sammanläggningsreform. Motionerna var skrivna av leda
möter från Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet. Vid en jämförelse 
med partiernas ståndpunkter vid besluten om kommunblocksreformen finns det 
likheter i fråga om Socialdemokraterna och delvis även Folkpartiet. Det senare 
partiet stod vid Socialdemokraternas sida vid 1962 års beslut om kommun
blocksreformen. Moderaterna var motståndare till beslutet 1962, även om parti
ets motstånd inte var lika starkt och principiellt som Centerpartiets.

Del mest intressanta med 2012 års motioner är de stora likheterna med argu
menten som framfördes för kommunblocksreformen på 1960-talet. Kvaliteten på 
den kommunala servicen skall således vara hög och jämn oberoende av i vilken 
kommun som man är bosatt. Frågor om kommunal demokrati, samhörighet mel
lan invånarna, förlängda geografiska avstånd och risken för centralisering av 
kommunal verksamhet lyser nästan helt med sin frånvaro.

I en av motionerna, av Edward Riedl (m), påpekas dock att sammanläggning
ar skall tillkomma på kommunalt initiativ och vara frivilliga samt ha ett folkligt 
stöd. Motionerna av Katarina Brännström (m) och Nina Larsson (fp) verkar inte 
syfta till att ge något större utrymme för kommunalt och folkligt inflytande över 
framtida sammanläggningar. Deras perspektiv signalerar, utifrån mina teoretiska 
utgångspunkter, en hög grad av kommunal statsbundenhet, medan Edward 
Riedls motion i större utsträckning respekterar den kommunala självstyrelsen. 
Samtliga motioner avslogs av riksdagen i april 2013.



Det finns goda skäl all lära sig av historien från 1960- och 1970-talets sam
manläggningar. Kanske vore det lämpligt för dagens riksdagsledamöter och 
kommunalpolitiker som förespråkar sammanläggningar att på något sätt ta del av 
föreliggande forskning. Det finns, enligt mitt förmenande, all anledning att noga 
överväga de kommunaldemokratiska konsekvenserna av en tredje kommunal in- 
delningsreform i Sverige. Det förefaller synnerligen tveksamt att det skulle fin
nas ett demokratiskt överskott på kommunal nivå som medför alt relativt omfat
tande kommunsammanläggningar kan genomföras utan negativa effekter för 
kontakterna mellan väljare och förtroendevalda.



12. ANALYS OCH DISKUSSION

Kapitlet har huvudsakligen disponerats utifrån undersökningens teoretiska ut
gångspunkter: relationen mellan stat och kommun, implementering, konflikt, 
konsensus och politisk kultur, decentralisering och centralisering samt centrum 
och periferi, demokrati kontra effektivitet, lokal identitet och lokal identifikation 
samt utvecklingen mot större kommunala enheter. Resultaten relateras också till 
den kommunala indelningens utveckling i andra länder i Europa, inte minst de 
nordiska länderna. Den internationella utvecklingen har även berörts i kapitlet 
om tidigare forskning. Avsikten är alltså att sätta in Sverige i ett internationellt 
perspektiv. En allmän målsättning med föreliggande kapitel är att integrera teori, 
tidigare forskning och empiri samt att göra relevanta anknytningar till den kon- 
textuella inramningen. Här ingår att så tydligt som möjligt besvara studiens frå
geställningar i respektive analysavsnitt.

Förändringar av relationen mellan stat och 
kommun
Av de teoretiska utgångspunkterna framgår att främst Mats Lindberg och Urban 
Strandberg menar att relationen mellan stat och kommun under 1900-talet ut
märkts av den enhetsstatliga integrationismens tradition. Det innebär en hög grad 
av stalsbundenhet. Kommunerna har främst fungerat som lokala verkställare av 
statlig reformpolitik. De framhåller att 1919 års indelningslag, där det slogs fast 
att en kommun inte hade vetorätt mot indelningsändringar, och de båda kommu
nala indelningsreformerna 1952 och 1962—1974, var uttryck för det statliga be
roendet. De benämner även ett sådant förhållande mellan stat och kommun för 
forvaltningskommunen. Det är särskilt det socialdemokratiska partiet som har fö
reträtt perspektivet.1’4

Del som är av speciellt intresse för min studie är statens möjligheter att slå 
samman kommuner, oberoende av om kommunerna gick med på sammanlägg
ningen. 1 en av modellerna för att mäta den kommunala självstyrelsen benämns 
det en konstitutiv dimension,1354 1355 1356 I den modell som statsvetaren Jon Pierre har 
lanserat torde det ingå i legal status.1156

Vid 1962 års principbeslut om kommunblocksreformen var det bara indel
ningen i block som var obligatorisk, medan alla sammanläggningar inom ramen 
för reformen skulle vara frivilliga. Det var en tydlig skillnad i relation till slor- 
kommunreformen, där sammanläggningarna var obligatoriska direkt. Kommun
blocksreformen inleddes därför med en klart lägre grad av statsbundenhet än den 
föregående reformen. Det existerade alltså en kommunal självstyrelse på områ-

1354 Strandberg 1998 s lOff och Dahikvist (senare Lindberg) och Strandberg 1999 s 279ff.
1355 Molander 2005 s 12f.
1356 Pierre 1994 s 19f.



del. Den obligatoriska indelningen i block var i formell mening en plan för hur 
framlida sammanläggningar skulle komma till stånd. Uppgörelsen mellan Soci
aldemokraterna och Folkpartiet i konstitutionsutskott hade försäkrat att reformen 
skulle förbli frivillig även om takten i sammanläggningarna skulle gå långsam
mare än vad som kunde förväntas. Det fanns sålunda inte någon tidsplan för när 
reformen måste vara slutförd.

Genom den socialdemokratiska regeringens initiativ 1968 och riksdagsbeslu
tet 1969 om reformens slutförande till 1974, vid behov med hjälp av tvångssam- 
manläggningar, inträdde ett skede där statsbundenheten ökade avsevärt och fick 
nästan samma karaktär som vid storkommunreformen. Skillnaden låg i att alla 
sammanläggningar inte skulle ske vid samma tidpunkt, utan det fanns en viss 
valmöjlighet mellan 1971 och 1974. Beslutet innebar också att regeringen hade 
möjlighet att bevilja uppskov med sammanläggningen till efter 1974.

Vid den senare tidpunkten inträdde åter en mindre statsbundenhet, då 1969 års 
tvångslagstiftning bara gällde till utgången av 1973. Därefter var det åter regler
na i 1919 års indelningslag som var tillämpliga. Enligt denna lag fanns det möj
lighet att göra sammanläggningar med tvång, men det krävde kvalificerade förut
sättningar. Regeringens synnerligen restriktiva hållning med att bevilja kommu
ner uppskov med sammanläggningen till en senare tidpunkt än 1974 bör ses mot 
bakgrund av att statsbundenheten skulle försvagas efter årsskiftet 1973/1974. 
Bara fem kommuner beviljades uppskov. Därutöver fick tre kommuner i ett sent 
skede bilda ett eget block. Den enhetsstatliga integrationism som Lindberg och 
Strandberg talar om var främst aktuell vid de sammanläggningar som genomför
des 1971 och 1974. Ulan den statsbundenhet som tillämpades under perioden 
från maj 1969 till årsskiftet 1973/1974 hade det inte varit möjligt att slutföra re
formen på del sätt som nu skedde.

Den teoretiska utgångspunkten om relationen mellan stat och kommun kan 
med fördel relateras till argument som framfördes för och emot att genomföra re
formen. I Jon Pierres modell finns fyra parametrar om den kommunala självsty
relsen: Legal status, generell kompetens, administrativ och ekonomisk kapacitet 
samt politisk kapacitet.1357 Kommunernas legala status är av övergripande karak
tär och har redan berörts ovan gällande statens rätt att besluta om kommunala in- 
delningsändringar oberoende av vad kommunen hade för uppfattning i frågan.

Frågan om den generella kompetensen blir konkret genom att dimensionen 
bl.a. omfattade kommunernas ansvarsområden. Ett argument för reformen var att 
de nya större kommunerna skulle ha förmåga att ansvara för fler uppgifter än vad 
som var möjligt i den befintliga kommunstrukturen. Den enskilt viktigaste frågan 
var att alla kommuner i framtiden skulle ha en egen högstadieskola. Genom att 
alla kommuner på egen hand kunde svara för hela grundskolan skulle behovet av 
interkommunal samverkan genom kommunalförbund eller avtal, som ansågs ur
holka kommunernas handlingsutrymme (självstyrelse), bli betydligt mindre. De 
aktörer som motsatte sig kommunblocksreformen menade att högstadieskolorna 
kunde drivas genom interkommunal samverkan eller att ansvaret överfördes på 
staten eller landstingen. Utifrån Pierres modell innebar denna ståndpunkt en 1357

1357 Pierre 1994 s I9f.



lägre kommunal självstyrelse, men reformens kritiker ansåg att denna inskränk
ning var att föredra framför omfattande sammanläggningar. En del av de kom
muner som slogs samman med tvång, exempelvis Dorotea och Bjurholm, hade 
dock en egen högstadieskola och var inte beroende av interkommunal samver
kan.

Skolväsendet var inte det enda kommunala ansvarsområde där behovet av in
terkommunal samverkan skulle minska avsevärt till följd av en indelningsreform. 
Det fanns trots allt en hel del kommuner som i början av 1960-talet saknade egen 
brandkår"5* eller eget ålderdomshem (en viktig del av socialvården), och lät en 
grannkommun genom avtal (mot betalning) svara för dessa åtaganden. Ytterli
gare ett område där många kommuner hade behov av samarbete var hälsovården. 
Det var till exempel ovanligt att de mindre kommunerna hade egen hälsovårdsin
spektör. Lagstiftningen på området skärptes strax före reformens slutförande. 
När kommunblocksreformen var genomförd visade det sig att dess förespråkare 
hade haft rätt. Det samlade interkommunala samarbetet minskade nämligen av
sevärt i omfattning. En viktig reducering hade dock inträffat redan 1965 till följd 
av att polisväsendet övergick från kommunalt till statligt huvudmannaskap."56

Pierres tredje parameter, den om administrativ och ekonomisk kapacitet för att 
bära upp den kommunala självstyrelsen, har stor relevans för diskussionen om 
behovet av sammanläggningar. En ganska hög andel av de kommuner som fanns 
1962 hade inte tillräcklig administrativ kapacitet för att på sikt klara av sina åta
ganden. Det gäller i synnerhet de kommuner som helt saknade anställda tjänste
män för administrativa uppgifter. De var dock relativt få, men några fanns kvar 
ända fram till 1974. Dessa kommuner hade en ren lekmannaförvaltning. Politi
kerna, i regel ordföranden i styrelser och nämnder, utförde tjänstemannauppgif
terna. Det tyngsta ansvaret låg oftast hos kommunalnämndens (från 1971 kom
munstyrelsens) ordförande som var kommunalkassör.1160

Ett större antal kommuner hade högre, men knappast tillräcklig, administrativ 
kapacitet. De hade odelade kommunalkontor, där en tjänsteman, i allmänhet en 
kommunalkamrer, utförde handläggaruppgifter över hela det kommunala fältet, 
exklusive skolan. Till tjänstemannens hjälp fanns kontorister. Även om en hel 
del av tjänstemännen hade socionomexamen var det inte rimligt eller tidsenligt 
att det saknades särskild personal för socialvården."61

Enligt mitt förmenande fanns det normalt en tillräcklig administrativ kapacitet 
hos de kommuner som hade differentierade kommunalkontor, uppdelade i avdel
ningar för kansli/ekonomi (med kommunalkamrer), socialvård (med socialassi
stent) och tekniska frågor (med kommunalingenjör) samt ett skolkontor (med 
skolchef). En sådan administrativ kapacitet fanns i en del av de kommuner som 
slogs samman med tvång 1971 och 1974 och även i kommuner som formellt fri
villigt gick med på sammanläggning vid samma tidpunkter, men som kanske inte 1358 1359 1360 1361

1358 År 1965 var 137 (14 procent) av landets totalt 995 kommuner beroende av avtal med en eller 
flera grannkommuner, då de saknade egen brandkår med beredskap. Wångmar 2009 s 153.

1359 Wångmar 2005 s 129.
1360 Strömberg och Wcstcrståhl 1983b s 294ff, Ivarsson 1989 s 25f och Wångmar 2008 s 329.
1361 Strömberg och Wcstcrståhl 1983b s 295.



gjort det utan tillkomsten av 1969 års lagstiftning.11'’2 Deras administrativa kapa
citet var inte sämre än i vissa av de kommuner som fanns kvar efter slutförandet 
av reformen 1974.1362 1363 1364 1365

Kommunernas ekonomiska kapacitet är beroende av flera olika parametrar. 
Skattekraft, utdebiteringens storlek och statsbidragssystemets utformning är av 
stor betydelse. Ett återkommenade argument mot de mindre kommunerna och 
därmed för kommunblocksreformens genomförande var deras ekonomiska sår
barhet i form av utgiftskänslighet, stort beroende av statsbidrag, inklusive skatte- 
utjämningsbidrag, samt svårigheten att klara av större investeringar. Reformens 
kritiker menade att ett mer generöst statsbidragssystem, med större skatleutjäm- 
ning, avsevärt skulle minska behovet av en reform.

Det är svårt att bortse från att mindre kommuner hade en utgiftskänslighet och 
i de fall skattekraften var låg, vilket var vanligt, i hög grad var beroende av stats
bidragen. Den begränsade ekonomiska bärkraften ledde ofta till att den kommu
nala verksamheten inte var så väl utbyggd. Man fick lov att prioritera del som 
var lagstadgat, medan frivilliga åtaganden inte gavs särskilt stor plats.1'1’4 Refor
men syftade till att eliminera denna typ av kommuner och kommunstrukturen 
skulle därmed bli mer enhetlig. Alla medborgare skulle erbjudas en bra kommu
nal servicenivå. Samtidigt förstärktes den kommunala expansionen, även om de 
samlade effekterna inte var så stora, då dessa kommuner hade låg folkmängd.

Kommunernas politiska kapacitet handlade framförallt om förmågan att ge
nom politiska beslut styra den lokala samhällsutvecklingen. Det var ytterligare 
ett argument för både principbeslutet om reformen 1962 och beslutet om att slut
föra reformen 1969. Kommunernas roll i samhällsplaneringen och i den mer ak
tiva näringspolitik som stat och kommun skulle bedriva i framliden betonades. 
Socialdemokraterna var särskilt aktiva i frågan under slutet av 1960-talet. För att 
leva upp till kraven behövde kommunerna bl.a. ha en viss administrativ och eko
nomisk kapacitet, varför kopplingen till ekonomisk kapacitet är tydlig.

En målsättning med samhällsplaneringen och näringspolitiken var att åstad
komma fler företagsetableringar för att vända den negativa befolkningsutveckl
ing som drabbat många kommuner. Reformens kritiker, inte minst Centerpartiet, 
ansåg att staten kunde bedriva en mer aktiv lokaliseringspolitik, vilket skulle 
göra det möjligt att behålla fler mindre kommuner. En del mindre kommuner be
drev själva en relativt aktiv näringspolitik på 1960-talet.Mi” Kommuner med 
högre folkmängd och större ekonomisk bärkraft hade emellertid bättre förutsätt
ningar att bedriva näringspolitik och svara för fler uppgifter inom samhällsplane
ringen.

1362 Sveriges Kommunkalender 1961—1973. Uppgifter om kommunernas administrativa organisat
ion går i vissa fall att ta del av med hjälp av dc sammanläggningsutredningar som föregick kom
munblocksreformens sammanläggningar. I dessa fall finns källmaterialet arkiverat i dc konseljakter 
som låg till grund for regeringsbesluten om sammanläggningarna. Dessa akter finns angivna som 
källor i kapitel 10 i föreliggande studie.

1363 Sveriges Kommunkalender 1961—1973.
1364 Wångmar 2008.
1365 Wångmar 2005 s I I5f.



Vid en samlad bedömning av de tre parametrar ur Pierres modell, som har 
analyserats, blir slutsatsen att reformen stärkte den kommunala självstyrelsen. 
Man kan dock starkt ifrågasätta om reformen hade behövt göras så långtgående 
som blev fallet. Den hade ändå kunnat bidra till att stärka den kommunala själv
styrelsen betydligt. Ett flertal kommuner till exempel hade egen högstadieskola 
(inget större behov av interkommunal samverkan), differentierade kommunal
kontor (tillräcklig administrativ kapacitet), tillfredsställande skatteunderlag (till
räcklig ekonomisk kapacitet) och bedrev en viss kommunal näringspolitik (viss 
politisk kapacitet). Trots det fick de ändå inte bli egna block och därför, med el
ler ulan formellt tvång, ge upp sin självständighet senast 1974.

I mina teoretiska utgångspunkter om relationen mellan stat och kommun ingår 
modellerna av statsvetaren Lennart Lundquist och historikern Ingemar Norrlid. 
Modellerna behandlar kommunal självstyrelse, i termer av decentralisering och 
centralisering.

Norrlids första egenskap är intensitet, där han menar att graden av decentrali
sering är störst om det finns många och små kommuner. Samtidigt blir del svårt 
att uppnå någon hög grad av decentralisering i de andra egenskaperna i Norrlids 
modell, om det finns ett flertal små kommuner. Den andra egenskapen kallas ex- 
tensitet och avser hur stora ansvarsområden som kommunerna har. Med många 
små kommuner blir det svårare att låta kommunerna ha ett brett ansvarsområde 
och det är otänkbart att varje kommun har sin egen högstadieskola. Även den 
tredje egenskapen effektivitet innebär svårigheter att förena med en småskalig 
kommunstruktur. Den avser främst i vilken utsträckning som kommunala beslut 
måste underställas statliga organs godkännande. 1 ett småskaligl kommunsystem 
ligger det nära till hands att kommunernas administrativa kapacitet blir begrän
sad, vilket ökar behovet av statlig kontroll. Norrlids tjärde egenskap kallas kom
munernas resursautonomi och betonar den kommunala beskattningsrätten. 
Kommunernas beroende av statsbidrag ses som ett uttryck för centralisering, i 
synnerhet om del gäller specialdestinerade bidrag. Att behålla många små kom
muner är svårt utan statsbidrag, bl.a. i skatteutjämnande syfte.1366

Ett bevarande av den kommunstruktur som fanns 1962 skulle enligt Norrlids 
modell ha inneburit en hög grad av decentralisering till kommunerna gällande in
tensiteten, medan centraliseringen till staten hade blivit stor i fråga om extensitet, 
effektivitet och resursautonomi.

Lundquisls modell är i fyra av fem variabler inriktad på att den kommunala 
självstyrelsen blir större om kommunernas genomsnittliga ekonomiska resurser 
ökar genom sammanläggningar. Undantaget handlar om deltagande och infly
tande, men det framstår inte som särskilt centralt för Lundquist.1367

Fyra av fem variabler i Lundquists modell och tre av de fyra egenskaperna i 
Norrlids modell talar för att den kommunala självstyrelsen stärks när kommuner 
slås samman till större enheter. Det är i huvudsak samma resultat som i Pierres 
modell.

Norrlid 1983 s 18-26. 
1367 Lundquist 1972 s 72ff.



1 frågeställningarna ingår: Hade det genom en förändrad uppgiftsfördelning 
mellan stat och kommun varit möjligt att undvika reformen eller göra den mindre 
långtgående eller var den nödvändig för att uppnå en hög generell kommunal 
servicenivå? En ändrad uppgiftsfördelning, exempelvis att hela skolväsendet el
ler bara högstadieskolorna hade överförts i statlig regi, hade varit möjlig, men 
hade medfört en cenlraliseringsåtgärd från kommunerna till staten. Det hade lett 
till att den kommunala självstyrelsen hade försvagats utifrån modellerna av Pi
erre, Norrlid och Lundquist.

Med en oförändrad kommunindelning hade troligen fler ansvarsområden än 
hela eller delar av skolväsendet flyttats från den kommunala nivån. Frågan om 
möjligheten att uppnå en hög kommunal servicenivå utan reformen hör till av
snittet nedan om demokrati kontra effektivitet. Då frågan är integrerad väljer jag 
ändå att mer kortfattat besvara den här. Enligt mitt förmenande hade del inte va
rit möjligt att uppnå en generellt hög kommunal servicenivå utan omfattande 
sammanläggningar, men de hade inte behövt vara så omfattande som blev fallet. 
Sammanläggningarna ledde till en betydande geografisk omfördelning av kom
munal service genom centraliseringar till de nya kommunernas centralorter. Bo
ende i randkommuner ansåg inte sällan att den kommunala servicen hade blivit 
sämre än före sammanläggningen.

Reformens implementering
Implementering handlar om att verkställa beslut. Ansvaret för implementeringen 
ligger normalt hos förvaltningen.1’,,x Två begrepp för att kunna bedöma imple
menteringens utfall är reliabilitet och rationalitet. Det första handlar om att till- 
lämparen (förvaltningen) agerar utifrån beslutsfattarens styrning (intentioner), 
medan det senare gäller i vilken utsträckning som de uppsatta målen och resulta
ten nås.* 1369

Implementeringen av kommunblocksreformen var inte enbart en fråga för den 
statliga förvaltningen och kommunerna. Istället var det regeringen som var be
slutsfattare och hade till uppgift att tillämpa riksdagens beslut. Riksdagen hade 
intagit samma ståndpunkt till blockindelningen som regeringen. Däremot hade 
riksdagen inte godkänt regeringens förslag att takten i sammanläggningarna 
skulle utvärderas 1967. Det kunde tolkas som en öppning för att ompröva frivil
ligprincipen för alla sammanläggningar. Riksdagsmajoriteten, bestående av So
cialdemokraterna, Kommunisterna och Folkpartiet, hade poängterat att frivillig
heten för sammanläggningarna skulle behållas även om takten i sammanlägg
ningarna inte blev så hög som man kunde förvänta.

Implementeringen av reformen skilde sig från förfarande vid storkommunre- 
formen. Skillnaden låg framförallt i alt indelningen i kommunblock och sam
manläggningarna inte beslutades samtidigt. Blockindelningen gjordes först, för 
att sedan ligga till grund för sammanläggningarna. Enligt 1962 års principbeslut

1568 Lundquist 1992 s 12ff.
1369 Lundquist 1987 s 181ff och Sanncrstcdt 2003 s 21.



var det upp till kommunerna att svara för sammanläggningarna i blocken. Här 
avsågs blockens samarbetsnämnder spela en betydelsefull roll. 1969 års riks
dagsbeslut om reformens slutförande ändrade spelreglerna för implementeringen. 
Staten fick ansvaret, i sista hand genom tvångssammanläggningar 1971 och 
1974. Skillnaden i jämförelse med storkommunreformen låg i att sammanlägg
ningarna skedde vid två tidpunkter och att det fanns möjlighet för regeringen att 
bevilja uppskov till en tidpunkt efter 1974.

Det första steget i implementeringen var blockindelningen som genomfördes 
1962—1964. 1 processen var kommunerna, länsstyrelserna och regeringen invol
verade. Länsstyrelserna var endast förslagsställare och hade en beredande roll åt 
regeringen. För att reformen skulle få en enhetlig utformning i hela landet var det 
viktigt att länsstyrelserna inte på egen hand fick svara för implementeringen. Det 
visade sig alt länsstyrelsernas tillämpade principbeslutet på olika sätt, främst be
nägenheten att göra avsteg från riktpunkten 8000 invånare för blockens folk
mängd 1975.

Enligt länsstyrelsernas slutliga förslag skulle landet indelas i 338 block. Av 
dessa hade 73 block (22 procent) färre än 8000 invånare vid tidpunkten för 
blockindelningen. Utifrån principbeslutet far siffran anses ha varit hög. Skillna
derna mellan länen var avsevärda. Fem län (Stockholm, Östergötland, Malmö
hus, Älvsborg och Skaraborg) stod för 39 av blocken. 1 Stockholms län och i viss 
mån i Malmöhus län fanns det anledning att förmoda att de positiva befolknings- 
prognosema för förortskommunema skulle realiseras fram till 1975. Om block
ens folkmängd var minst 8000 invånare 1975 var det inget avsteg från reform- 
principerna. Sex av länsstyrelserna (Södermanland, Kronoberg, Gotland, Blek
inge, Kopparberg och Västernorrland) föreslog inget block som då hade färre än 
8000 invånare.

Principbeslutet angav att det var möjligt att göra avsteg från riktpunkten fram
förallt i glesbygdsområden. 1 Västemorrlands län, med mycket glesbygd, gjordes 
inga avsteg alls. 1 de tre nordligaste länen förekom det tillsammans sex undantag. 
Avstegen var sålunda inte mest frekventa i de län där de av geografiska skäl 
borde ha varit mest omfattande. Bilden av att länsstyrelserna inte implemente
rede reformprincipema på ett enhetligt sätt förstärks därmed.

Till skillnad från implementeringen av storkommunreformen var inte Kam
markollegiet inblandat i besluten om blockindelningen, utan länsstyrelserna läm
nade sina förslag direkt till departementet. Det berodde på att det inte var några 
förslag till sammanläggning, som vid 1952 års reform. Den gången hade kolle
giet lagt ett något stramare indelningsförslag än vad regeringen slutligen beslu
tade om. Länsstyrelserna hade varit mest generösa mot kommunerna.137'1 Riksda
gens principbeslut om storkommunreformen 1946 innebar större möjligheter till 
undantag från minimifolkmängden, främst utifrån geografiska skäl, bl.a. ö- och 
kustkommuner, än vid kommunblocksreformen.1 ’7I Att länsstyrelserna vid båda 
reformerna lade de minst långtgående förslagen kan antagligen delvis förklaras 
av att de stod i nära kontakt med kommunerna, som inte helt sällan agerade ak- 1370 1371

1370 Wångmar 2003 s 159-166 och 306.
1371 Wångmar 2003 s 11 lf.



tivt för att sammanläggningarna inte skulle bli för omfattande eller inte alls ge
nomföras.

Genom regeringens beslut om blockindelningen, fattade mellan december 
1963 och april 1964, reducerades antalet block till 282. Det var 56 block färre än 
vad länsstyrelserna hade föreslagit. 1 fyra fall hade länsstyrelserna underhand 
lämnat kompletterande förslag som innebar ett block mindre i Södermanlands 
län och tre färre i Östergötlands län. Det hade skett långt efter att länsstyrelserna 
hade lämnat över sina förslag till departementet. För blocken i Östergötlands län 
var skälet att Norrköpings stad var på väg att återinträda i landstinget.

Antalet block som hade färre än 8000 invånare minskade genom regeringsbe
sluten från 73 till 28. Regeringens beslut om blockindelningen medförde att 
denna del av implementeringen uppvisade en klart bättre reliabilitet i relation till 
riksdagsbeslutet än vad länsstyrelsernas förslag innebar. En brist i länsstyrelser
nas förslag var att det förekom förslag på blockbildningar som saknade egen 
högstadieskola. Siffran 282 block var även väl i linje med de indelningssakkun- 
niga, som kommit fram till 272 block vid sin försöksindelning utifrån en normal 
minimifolkmängd på 8000 invånare.

Regeringsbesluten om blockindelningen kan dock inte anses ha varit helt kon
sekventa. Ett exempel var Östergötlands län, där blocket med Vadstena stad som 
centralort underkändes, medan tre block (Boxholm, Ydre/Österbymo och Ödes
hög) med lägre folkmängd godtogs. Ett av blocken hade inte föreslagits av Läns
styrelsen, men tillkom genom regeringsbeslutet. Sett till hela landet blev enhet
ligheten betydligt bättre än om länsstyrelserna på egen hand hade fått fastställa 
blockindelningen. Det hade dock varit ett av Högerns andrahandsyrkanden i 
riksdagen 1962. Donald Robert Niemi och Lennart Brantgärde har i sina avhand
lingar kommit till samma slutsats, att länsstyrelsernas implementering av försla
gen till blockindelning inte var enhetlig. Niemi menar att detta berodde på att 
länsstyrelserna var alltför benägna att anamma kommunernas ståndpunkter.11'“

När kommunblocksindelningen var fastställd låg ansvaret för att implemen- 
tera reformen på kommunerna. De samarbetsnänrnder som bildades i nästan 
samtliga block skulle vara ett viktigt instrument för att förverkliga sammanlägg
ningarna. Utifrån vad som kan utläsas av källmaterialet i konselj akterna spelade 
nämnderna ofta en viktig roll för sammanläggningarna i blocken. Det gällde 
dock inte de block där tvångssammanläggningar genomfördes 1971 och 1974. 
Det mest långtgående exemplet var Uddevalla kommunblock, där samtliga fem 
randkommuner tvångssammanslogs 1971. Statsvetaren Rolf Jönsson kom i sin 
licentiatavhandling fram till att nämnderna inte hade så stor betydelse för sam
manläggningarna.1 171 Det finns därmed vissa skillnader mellan mig och Jönsson.

Takten i reformens lokala implementering varierade avsevärt mellan olika län. 
I tre län, Blekinge, Örebro och Norrbotten, skedde det tidigt många samman
läggningar. Blekinge och Norrbotten hade två gemensamma nämnare. För det 
första var kommunernas uppslutning bakom den fastsällda blockindelningen stor. 
Hela 20 av 21 kommuner i Blekinge och 29 av 30 kommuner i Norrbotten hade

1172 Niemi 1966 s 169—178 och Brantgärdc 1974 s 31ff. 
1373 Jönsson 1971 s 30f, 53ff, 142ff och 154.



godkänt blockindelningen. För det andra var det vanligt i båda länen med en so
cialistisk majoritet i fullmäktige efter 1962 års val. En annan gynnsam omstän
dighet i Blekinge var de ofta korta att avstånden mellan randkommunemas hu
vudorter och centralorterna. Det gällde naturligtvis inte i Norrbottens län, men 
här var det få kommuner i varje block och i fem fall utgjordes blocken i utgångs
läget av en kommun. Det finns inslag av liknande omständigheter i Örebro län. 
Merparten av kommunerna hade således socialistisk majoritet i fullmäktige, två 
block utgjordes från början bara av en kommun och flera block innehöll enbart fa 
kommuner. Däremot var kommunernas uppslutning bakom blockindelningen 
inte lika stor som i de båda andra länen.

1 län med sen implementering av reformen, särskilt Kristianstad, Halland 
Älvsborg, Jämtland och Västerbotten, var uppslutningen bakom den fastställda 
blockindelningen lägre. Det fanns vidare en högre andel kommuner med borger
lig majoritet, i synnerhet i de tre länen i Götaland, och att antalet kommuner per 
block var högre. I Jämtlands och Västerbottens län fanns ett flertal fall med långa 
avstånd mellan randskommunemas huvudorter och centralorten

Min slutsats är att ett antal omständigheter gav goda grunder för en tidig im
plementering av reformen, medan andra förhållanden inte var gynnsamma för en 
tidig start. Poängen är att det fanns ett antal faktorer av strukturell karaktär som 
påverkade samarbetsnämndemas möjligheter att fa till stånd en tidig kommun
sammanläggning.

Sett till hela landet gick implementeringen relativt sakta. Genom samman
läggningarna 1965 reducerades antalet kommuner från 1006 till 995. Dessa 
sammanläggningar hade dock i allmänhet börjat förberedas innan regeringen 
fastställde blockindelningen. Det första riktiga tillfallet med sammanläggningar 
inom ramen för reformen var därför 1967, då antalet kommuner minskade från 
995 till 900. Det gav uppenbarligen den socialdemokratiska regeringen viss till
försikt om takten i implementeringen, åtminstone utifrån vad Svante Lundkvist 
yttrade vid en debatt i riksdagen. Han trodde att ett stort antal sammanläggningar 
skulle genomföras 1969 och att en överväldigande majoritet av blocken skulle 
vara sammanlagda senast 1971. Det var i denna debatt som Lundkvist försäkrade 
alt regeringen inte hade några planer på att avskaffa frivilligprincipen, även om 
han inte kunde ge några löften om hur regeringarna skulle resonera i frågan på 
1970-talet.

När regeringen vid utgången av april 1968 kunde summera de beslut om 
sammanläggningar som skulle träda i kraft 1969 bör den ha blivit negativt över
raskad, åtminstone på grundval av vad Lundkvist hade yttrat i riksdagen 1967. 
De sammanläggningar som genomfördes 1969 reducerade bara antalet kommu
ner från 900 till 848 och del totala antalet block som utgjorde en kommun var 76. 
Före valet till andra kammaren den 15 september 1968 yppade inte företrädare 
för den socialdemokratiska regeringen några tankar på att förändra formerna för 
implementeringen av reformen. Det skedde den 18 september 1968, då kommu
nikationsminister Svante Lundkvist uttalade sig för att del borde vidtas tvångsåt
gärder för att kunna slutföra reformen inom rimlig tid. Regeringen hade för av
sikt att lägga fram ett förslag för riksdagen. Lundkvists agerande får ses som ett 
uttryck för politisk taktik och kan inte betecknas som hederligt och konsekvent 
utifrån de signaler som han lämnade i riksdagen under våren 1967.



Regeringen hanterade frågan med stor snabbhet genom en departemenletsin- 
tern utredning, men det gjordes ändå en mycket bred remissbehandling. Bland de 
statliga myndigheterna var uppslutningen stor för att relativt snabbt slutföra re
formen, medan det inte fanns något starkt stöd bland kommunerna för den linje 
som regeringen och den socialistiska riksdagsmajoriteten drev igenom. Bara 25 
procent av kommunerna tillstyrkte den ordning, som innebar alt hela reformen 
måste vara slutförd 1974, vid behov genom sammanläggningar med tvång 1971 
och 1974. Andelen kommuner som ville behålla frivilligprincipen var enligt min 
excerpering 48 procent, medan regeringen angav 46 procent.

Enligt regeringen var det 46 procent av kommunerna som ville ha lagstiftning, 
men av dessa var det bara 24 procent som anammade det alternativ som slutligen 
beslutades av riksdagen. Mina siffror visar också att det var 46 procent som ville 
ha lagstiftning. Regeringen lyfte fram att de kommuner som ville ha lagstiftning 
hade 4,6 miljoner invånare, medan de som höll fast vid frivilligheten hade 1,9 
miljoner invånare. Min studie visar att de kommuner som anslöt sig till det alter
nativ som riksdagen godkände stöddes av kommuner med 3,2 miljoner invånare 
och därmed inte utgjorde någon majoritet av befolkningen.

Med hjälp av den lagstiftning som riksdagens majoritet fastställde blev det 
helt andra förutsättningar att implementera reformen så att i stort sett alla block 
kom alt bilda en kommun senast 1974. Implementeringen kom att leda till en 
mycket hög rationalitet utifrån det beslut som riksdagen fattade 1962. Den hade 
aldrig varit möjligt att uppnå om de ursprungliga spelreglerna för implemente
ringen, med frivilliga sammanläggningar, hade behållits. Den socialdemokratiska 
regeringen genomförde reformen med ett stort mått av principfasthel och ideolo
gisk övertygelse. Det var inte fråga om någon pragmatisk implementering som 
tog hänsyn till vad kommuner och lokala opinioner önskade.

Det var sannolikt negativt för det socialdemokratiska partiets väljarstöd vid 
valen 1970 och 1973, men förlusterna var inte så stora att partiet förlorade rege
ringsmakten. Flera andra faktorer påverkade också partiets väljarstöd. Den hård
föra implementeringen av reformen gav ytterligare stöd för föreställningen att 
partiet i regeringsställning mer identifierade sig med statsintresset än med med
borgarna.

Under processens gång drogs 12 block in och tre tillkom. Vidare fick fem 
kommuner uppskov med sammanläggningen till tidpunkter efter 1974 och fyra 
av dem behöll sin självständighet för gott. En kommun gick med på frivillig 
sammanläggning 1977. Antalet kommuner var till och med färre än det ur
sprungliga antalet block. Del understryker den höga rationaliteten i implemente
ringen. Regeringen fick ett bra och lojalt stöd av länsstyrelserna och Kammar
kollegiet, som i sin beredande roll visade prov på verklig reliabilitet till 1969 års 
riksdagsbeslut om reformens slutförande.

Frågeställningarna om implementeringen är följande: Hur implementerades 
reformen på kommunal nivå och varför skilde den sig från motsvarande förfa
rande vid storkommunreformen? Vilka möjligheter hade kommuner att få gehör 
för invändningar mot förslag från statliga organ vid det lokala genomförandet? 
Svaret är att implementeringen skedde i två steg, först blockindelningen, och se
dan sammanläggningarna. Det var en klar skillnad mot storkommunreformen där 
processen drevs i ett sammanhang, med Kammarkollegiet som viktig aktör. Så



var inte fallet vid kommunblocksreformen. Regeringen och riksdagsmajoriteten 
fick göra sig skyldig till ett flagrant löftesbrott för att inom rimlig tid kunna im- 
plementera reformen med hjälp av tvångslagstiftning. Annars hade det inte varit 
möjligt att uppnå de resultat som nu var möjliga. Kommunernas möjligheter till 
påverkan vid både blockindelningen och sammanläggningarna var ringa. Hade 
det inte varit möjligt att övertyga länsstyrelserna innan dessa lade fram sina pre
liminära förslag till blockindelning var det svårt att uppnå någon ändring. En del 
av de kommuner som hade fått gehör hos länsstyrelserna fick dock se förslagen 
underkända av regeringen. De statliga myndigheterna och den socialdemokra
tiska regeringen kan svårligen betraktas som lyhörda för kommunernas önskemål 
under reformens lokala implementering.

Konflikt, konsensus och politisk kultur i riksdag 
och kommuner
I regel uppfattas konsensus som en positiv företeelse, medan konflikt har en mer 
negativ innebörd. En empiriskt belagd ståndpunkt är att både konflikt och kon
sensus måste finnas i ett samhälle eller i en institution. Förekomsten av både 
konflikt och konsensus kan ses som ett utryck för pluralism.1’74 Nästan alla de
mokratiska politiska system utmärks av en viss balans mellan konflikt och kon
sensus. Relationen mellan konflikt och konsensus kan skifta betydligt mellan 
olika demokratiska institutioner och över tid inom samma institution.1175

Begreppet politisk kultur kan, i ett visst politiskt system, gälla relationen mel
lan olika aktörer. På kommunal nivå avser det ofta klimatet eller andan mellan 
olika grupperingar i kommunalpolitiken, vilket kopplas till relationen mellan 
konflikt och konsensus. 1 en del kommuner kan den politiska kulturen utmärkas 
av samförståndsanda, medan den i andra kännetecknas av konfrontation. Polari
seringen i det politiska systemet kan förklara skillnader i politisk kultur. Högre 
grad av polarisering leder ofta till högre grad av konflikt.1176 1 statsvetenskapen 
ses politisk kultur som subjektiva föreställningar och värderingar inom ett poli
tiskt system.1177

Riksdagsbehandlingen av kommunblocksreformen omfattade två viktiga prin
cipbeslut, dels 1962 att reformen skulle genomföras, dels 1969 att reformen 
skulle slutföras till 1974. Båda fattadess under konflikt mellan Socialdemokra
terna och hela eller delar av borgerligheten. Vid 1962 års beslut bildade Social
demokraterna majoritet tillsammans med Folkpartiet och Kommunisterna, me
dan Högerpartiet och Centerpartiet var motståndare till beslutet. Vid 1969 års be
slut stod Socialdemokraterna och Kommunisterna mot en enad borgerlighet, som 
motsatte sig beslutet om att införa en tvångslagstiftning för att kunna slutföra re
formen. Socialdemokraternas uppgörelse med Folkpartiet 1962 innebar inte nå- 1374 * * *

1374 Stjcmquist 1993 s 126.
I37‘ Sanncrstcdt 1992 s 22f och Mattsson 1996 s I Iff.
I37t Johansson 1994 s 115ff.
137 Scllc och Bcmtzcn 1991 s 13ff och 4 Iff samt Banting Hermansson 2004 s 21-29.



gol slörre avkall på vad som föreslagits i propositionen. Skillnaden var främst 
den starka betoningen av frivilligprincipen för alla sammanläggningar och att re
geringen inte skulle redovisa någon uppföljning av antalet sammanläggningar 
vid 1967 års riksdag.

Centerpartiets motstånd var inte förvånande. Troliga förklaringar var partiets 
landsbygdstorankring, centraliseringsmotstånd och värnande om den kommunala 
självstyrelsen. Partiets syn på relation stat — kommun benämns av Lindberg och 
Strandberg gemenskapskommunen. Gemenskapen mellan invånarna i lokalsam
hället är stark och en långtgående statsbundenhet skall undvikas.1™ Vidare kan 
partiet ha funnit det lämpligt att markera distans till sin gamla koalitionspartner 
Socialdemokraterna i en politisk fråga som uppfattades som viktig på landsbyg
den. Ännu ett tänkbart skäl var en rädsla för att den kommunala expansionen 
skulle förstärkas till följd av reformen.

Det kan också ha spelat in som skäl för att Högern gick emot beslutet 1962. 
Centern och Högern pekade på att en annan uppgiftsfördelning inom den offent
liga sektorn. En överföring av uppgifter från kommunerna till staten och lands
tingen var ett möjligt alternativ till en ny reform. Högern hade en inte obetydlig 
landsbygdsfalang i sin riksdagsgrupp som i kommunala frågor stod nära Centern. 
Det kan även ha funnits partilaktiska skäl. Centern skulle inte ensamt dra politisk 
nytta av motstånd mot en samhällsförändring som inte var uppskattad av hela 
den svenska väljarkåren, särskilt inte på landsbygden. Den senare tesen drivs av 
Donald Robert Niemi.1”9

Folkpartiets motiv till att stödja beslutet var dels att det sågs som ett medel att 
stärka det svenska välfärdssamhället, dels är det troligt att partiets starkt urbana 
riksdagsgrupp inte fann frågan problematisk. Partiet var inte helt enigt i sitt stöd 
för riksdagsbeslutet, men de som bröt partilinjen kom inte enbart från landsbyg
den, varför det inte kan sägas ha varit en motsättning mellan stad och land.

Partiet var uppenbarligen tillfreds med alt de fått en bra uppgörelse med Soci
aldemokraterna, där frivilligprincipen betonades starkt och att någon uppföljning 
av reformens sammanläggningar inte skulle läggas fram för riksdagen 1967. Just 
frivilligheten i reformen kunde utan större svårighet ses som ett uttryck för libe
ral politik, vilket passade bra för den liberala kraften i svensk politik. Folkpartiet 
såg frivilligheten i reformen som en seger i uppgörelsen med Socialdemokrater
na 1962. En bitterhet bredde ut sig inom partiet när Socialdemokraterna efter alt 
ha fått egen majoritet vid valet till andra kammaren 1968 snabbt övergav frivil
ligheten och införde en tvångslagstiftning. Mot bakgrund av sveket ter sig Folk
partiets motstånd mot 1969 års riksdagsbeslut om reformens fullföljande som lo
giskt.

Centerpartiets och Moderaternas (Högern bytte namn 1969) motstånd mot be
slutet att slutföra reformen till 1974 var följdriktigt med tanke på att partierna 
hade varit mot 1962 års beslut och att flertalet kommuner med borgerlig majori
tet vid remissbehandlingen hade krävt alt frivilligprincipen skulle behållas. * 1379

1,78 Dahlkvist (Lindberg) och Strandberg 1999 s 279ff.
1379 Niemi 1966 s 219f.



Min genomgång av källmaterialet från den socialdemokratiska riksdagsgrup
pen visar att gruppen vid 1962 års beslut gjorde ansträngningar för att tå till 
stånd en uppgörelse med Folkpartiet. Några försök till samförstånd med något av 
de borgerliga partierna verkar inte ha varit aktuell när gruppen 1969 bestämde 
sig för att stödja förslaget om tvångslagstiftning. 1 lär har jag kommit till samma 
slutsats som statsvetaren Jörgen Hermansson.1380 1381 1382 Socialdemokraterna förfogade 
under denna period (1969—1970) över egen majoritet i riksdagens båda kamrar 
och partiet hade ett gott självförtroende och framtidsoptimism efter sitt fram
gångsrika val till andra kammaren 1968.13X1

Det rådde med stor sannolikhet en speciell politisk kultur i riksdagen under de 
sista åren (1969—1970) med tvåkammarriksdagen. Regeringspartiet var inte be
roende av överenskommelser med andra partier för att få igenom sina förslag i 
riksdagen, under förutsättning att partiets riksdagsledamöter upprätthöll god par
tidisciplin. Partiet hade av tradition en lojal riksdagsgrupp. Vid 1969 års riks
dagsbeslut om att slutföra reformen till 1974 var dock inte lojaliteten bland parti
ets ledamöter fullständig. Tre ledamöter i första kammaren och en i andra kam
maren röstade mot partilinjen, medan fyra ledamöter i andra kammaren avstod 
från att rösta. 1 gengäld röstade tre folkpartister i första kammaren och en i andra 
kammaren samt en centerpartist i samma kammare för den socialdemokratiska 
linjen. De socialdemokrater som bröt mot partilinjen hade i regel på ett tidigt 
stadium kritiserat partiets ståndpunkt när frågan diskuterades i riksdagsgruppen. 
Ett uttryck för partilojalileten var att det fanns ett antal socialdemokratiska riks
dagsledamöter som i sina hemkommuner stött förslaget att behålla frivilligprin
cipen, men som i riksdagen stödde tvångslagstiftningen.

Statsvetaren Urban Strandberg framhöll i sin avhandling att beslutet 1969 om 
att slutföra reformen till 1974 visade att det fanns betydande skillnader mellan 
Socialdemokraterna och borgerligheten i fråga om synen på statligt tvång riktat 
mot kommunerna. Socialdemokraterna ansåg att det var legitimt med tvång i en
lighet med principuppfattningen om forvaltningskommunen, där kommunernas 
statsbundenhet är stor. De tre borgerliga partierna, särskilt Centerpartiet, såg i 
större utsträckning kommunerna som självständiga politiska samfälligheter och 
var därför obenägna att ställa sig bakom tvångsåtgärder.1332 Jag har här inga svå
righeter att ställa mig bakom Strandbergs analys.

Principbeslutet 1962 fattades relativt kort tid efter att riksdagen tagit beslut i 
två stora och politiskt kontroversiella frågor som var blockpolitiskt skiljande, 
tillkomsten av ATP och införandet av omsättningskatten. Den politiska kulturen i 
riksdagen utmärktes alltså inte av någon stor konsensus. Regeringsinitiativel till 
kommunblocksreformen 1959 hade varit betydligt svårare att få till stånd om So
cialdemokraterna ännu hade varit i fortsatt regeringskoalition med Centerpartiet.

Det sista riksdagsbeslutet om reformen var inte något principbeslut. En riks- 
dagsmajoritet bestående av de tre borgerliga partierna och Vänsterpartiet kom
munisterna uppmanade i mars 1973 den socialdemokratiska regeringen att vara

1380 Hermansson 1993 s I94f.
1381 Fcldt 2012 s 26f.
1382 Strandberg 1998 s 103ff.



generös med alt ge kommuner uppskov med de sammanläggningar som annars 
skulle äga rum 1974. Del var forsla gången som Socialdemokraterna förlorade en 
votering i riksdagen i en kommunindelningsfråga och det berodde på att partiets 
stödparti, Vänsterpartiet kommunisterna, allierade sig med borgerligheten. Fler
talet sammanläggningsbeslut var redan fattade och regeringen tog ingen hänsyn 
till riksdagens uppmaning vid de få återstående besluten.

Dessutom visade det ansvariga statsrådet Svante Lundkvists agerande inte 
prov på någon större ödmjukhet, vilket måste ses som riskabelt under ett valår. 
Utifrån min intervju med statsministerns dåvarande statssekreterare kan det fin
nas tecken på att statsminister Olof Palme inte var tillfreds med Lundkvists in
satser. Lundkvist fick efter valet 1973, då Socialdemokraterna behöll regerings
makten med ett nödrop, byta ministerpost från civil- till jordbruksminister. Inter
vjuerna pekar också på att övriga statsråd inte var särskilt engagerade i samman- 
läggningsfrågoma, utan lät Lundkvist hantera frågorna på egen hand.

För borgerligheten kom konflikten i riksdagen lägligt med tanke på att det var 
riksdagsval bara drygt ett halvår senare. Socialdemokraterna framstod som ett 
parti nära förbundet med statsmakten och maktfullkomligt. Borgerligheten såg 
inför riksdagsvalet att regeringsmakten var inom räckhåll, då tillkomsten av en
kammarriksdagen 1971 underlättade för regeringsskiften. Socialdemokraterna 
kunde inte längre ha första kammaren som möjlig räddningsplanka. Det var san
nolikt inte utan betydelse for Sveriges rikspolitiska kultur. Därför fanns det an
ledning för de tre borgerliga partierna att utmana Socialdemokraterna och frågan 
om sammanläggningarna kunde tyckas vara lämplig för i synnerhet Centerpar
tiet, som var inne i en framgångsvåg. Kommunsammanläggningarna syftade till 
centralisering av den kommunala verksamheten, främst administrationen, genom 
cenlralortsprincipen. Centerpartiet hade decentralisering inom den offentliga sek
torn som en av sina hjärtefrågor. Kontrasterna mellan Socialdemokraterna och 
Centern framstod här som tydliga.

Den uppmärksammade hungerstrejken i Dorotea och demonstrationerna i 
Stockholm gav negativ massmediai uppmärksamhet for regeringen och bör ha 
gynnat de borgerliga partierna inför valet. Riksdagsbeslutet innebar krav på en 
översyn av indelningslagstiftningen från 1919. Även denna översyn var Social
demokraterna motståndare till. Beslutet ledde i förlängningen till att en ny indel- 
ningslagstiftning infördes 1979. Det beslutet fattades i enighet, men det var inte 
heller fråga om att i någon egentlig utsträckning förändra landets kommunala in
delning.

På kommunal nivå har balansen mellan konflikt och konsensus studerats vid 
ett flertal steg av reformen. Det gäller dels till förslaget från de indelningssak- 
kunniga 1961, dels till promemorian 1968—1969 om reformens fullföljande. Vid 
reformens lokala genomförande handlar del för det första om förslagen till block
indelning 1962—1963 och för det andra om de fem tillfällen (1965, 1967, 1969, 
1971 och 1974) som det genomfördes sammanläggningar. Studierna har även 
omfattat de ståndpunkter som partierna intog vid konflikter i fullmäktige.

Vid kommunernas yttranden över de indelningssakkunnigas förslag 1961 fö
rekom voteringar i 48 av de 883 kommuner som lämnade yttranden, motsva
rande fem procent. I 21 kommuner lämnades reservationer. Votering eller reser
vation förekom i åtta procent av kommunerna, vilket inte kan betraktas som nå-



gon hög siffra med tanke på frågans betydelse. Det kan tolkas som att den kom
munalpolitiska kulturen i början av 1960-talet var konsensusinriktad. Andelen 
voteringar med partipolitisk konfliktdimension var 64 procent.

Det socialdemokratiska partiet intog den klart mest positiva inställningen till 
reformen. Kommunisterna fanns bara med vid tre av voteringarna, men i dessa 
var partiet i 67 procent av fallen odelat positivt till reformen. Med reservation för 
det mycket begränsade antalet fall hade Kommunisternas riksdagsledamöter stöd 
hos partiets kommunalpolitiker när de röstade för propositionen om att genom
föra reformen. Den allmänna bilden, oberoende av voteringar eller reservationer, 
för kommuner som hade socialistisk majoritet i fullmäktige var att en helt positiv 
eller delvis positiv inställning klart övervägde.

Inom borgerligheten hade man oftast en negativ inställning till betänkandet 
vid voteringarna i fullmäktige. Centerpartiet var mest negativt genom att i 76 
procent av voteringarna avstyrka förslagen. Högerpartiets kommunalpolitiker av
styrkte i 75 procent av fallen. Skillnaden mellan Centern och Högern var alltså 
obetydlig. Folkpartiets kommunalpolitiker var något mer positivt inställda vid 
voteringarna, men andelen fall av avstyrkande var så hög som 67 procent. Sett 
enbart på grundval av utfallet vid voteringarna gick Centerpartiets och Högerpar
tiets riksdagsledamöter väl i takt med sina kommunalpolitiker. Det var emellertid 
inte fallet med Folkpartiet, då riksdagsledamöterna var avsevärt mer positiva till 
reformen än kommunalpolitikerna. Situationen nyanseras om man tar hänsyn till 
alla kommuner med borgerlig majoritet. Bland dessa var det 29 procent som till
styrkte betänkandet, medan 25 procent delvis tillstyrkte. Andelen kommuner som 
avstyrkte var 44 procent, vilket skall jämföras med 35 procent för alla kommun
er.

Den samlade bilden är sålunda att fullmäktiges majoritetsläge hade betydelse 
för kommunernas principiella inställning till reformen. Skillnaderna var dock 
inte lika stora som enbart sett till voteringarna i fullmäktige. Mina resultat avvi
ker inte från vad som Hans Ring kom fram till i sin licentiatavhandling år 1968. 
Resultaten stämmer också med Rings om att landskommuner och kommuner i 
Götaland var mest negativa. Städer och köpingar samt kommuner i Svealand var 
däremot mest positiva till en reform.1383

Detaljerad forskning saknas om kommunernas yttranden över promemorian 
från 1968 om reformens fullföljande. Remissbehandling hade både en högre kon
fliktnivå och tydliga partipolitiska skiljelinjer. Majoritetsteläget i fullmäktige 
spelade en viktig roll för vilket alternativ som förordades. I kommuner med soci
alistisk majoritet tillstyrkte 42 procent det mest långtgående alternativet som 
också blev riksdagsbeslutet. För kommuner med borgerlig majoritet förordade 17 
procent samma alternativ. Synen på att behålla frivilliglinjen var väsensskild 
mellan kommuner med socialistisk respektive borgerlig majoritet. 29 procent av 
kommunerna med socialistisk majoritet förordade alternativet, medan andelen 
för kommuner med borgerlig majoritet var 57 procent. Del visar alt det i hög 
grad fanns partipolitik i frågan.

1383 Ring 1968 s 93-103.



Voteringar förekom i 145 av de 838 kommuner som lämnade yttranden (17 
procent). Det var en mer än tre gånger så hög andel som vid remissbehandlingen 
1961. Därutöver lämnades reservationer i ytterligare 43 kommuner, vilket bety
der alt votering eller reservation ägde rum i 188 kommuner (22 procent). Kon
flikterna var i mycket större utsträckning än 1961 partipolitiska, då 110 (87 pro
cent) av de 126 voteringar där det finns källmaterial var partiskiljande. En möjlig 
tolkning är att kommunalpolitiken hade fått en förändrad politisk kultur. Konflik
ter, inte minst med partipolitisk konfliktdimension, hade blivit vanligare. Den 
kommunalpolitiska kulturen hade i så fall rört sig i riktning från långtgående 
konsensus till ett något större inslag av konflikt.

En annan tolkning är att de rikspolitiska skiljelinjerna i frågan var stora redan 
innan frågan gick på remiss. Det var en socialdemokratisk regering som hade ta
git initiativ till att promemorian upprättades, medan de borgerliga partierna på 
riksplanet hade tagit avstånd från att överge frivilligprincipen. Därför hade 
kommunalpolitikerna en tydlig vägledning från riksplanet vid sina ställningsta
ganden. Det var inte lika tydligt 1961, då de indelningssakkunniga hade lagt 
fram ett enigt betänkande. Centerpartiets och Högerpartiets ledamöter i utred
ningen stod bakom förslaget, men riksdagsgrupperna intog en annan åsikt.

De politiska partiernas ståndpunkter vid voteringarna i fullmäktige stämmer 
väl in med hur partierna ställde sig i riksdagen. Socialdemokraterna röstade vid 
64 procent av voteringarna på det alternativ som riksdagsmajoriteten senare bi
föll, medan stödet för bibehållen frivilligprincip var fyra procent. Vänsterpartiet 
kommunisternas stöd för det alternativ som partiet röstade på i riksdagen upp
gick till 65 procent, medan partiet stödde bibehållen frivillighet vid 14 procent av 
omröstningarna. Dc båda socialistiska partiernas uppslutning för att slutföra re
formen till 1974 var stor i de fall frågan gick till voteringar på kommunal nivå.

De tre borgerliga partierna stödde i flertalet fall bibehållen frivilliglinje för 
alla sammanläggningar. Centerpartiets stöd var starkast, och uppgick till 85 pro
cent. Motsvarande siffror för Moderaterna och Folkpartiet var 78 respektive 76 
procent. Centerpartiets kommunalpolitiker röstade inte vid någon votering på al
ternativet att slutföra hela reformen till 1974. Kristen demokratisk samling (Kds) 
hade bildats 1964 och fanns representerat i ett begränsat antal kommuner. Vid 65 
procent av voteringarna stödde partiet bibehållen frivillighet. Stödet för förslaget 
att alla sammanläggningar skulle ske senast 1974 var 10 procent. Dessa siffror 
visar att partiet i synen på principerna för sammanläggningarna stod närmare 
borgerligheten än de socialistiska partierna. Statsvetaren Urban Strandberg, som 
har studerat partiernas kommunalpolitiska program, framhöll att Kristen demo
kratisk samling i grunden hade en positiv inställning till ett system med många 
små kommuner. Partiet godtog trots det att kommunblocksreformen skulle ge
nomföras i enlighet med 1962 års riksdagsbeslut om blockindelning.I,K4

Kommunernas ställningstaganden i frågan om reformens fullföljande stämmer 
ganska väl överens med väljamas syn på kommunblocksreformen enligt Anders 
Eks intervjuer vid 1966 års kommunalval. Studien visade att invånarna i cenlral- 
ortskommuner var betydligt mer positiva till reformen än personer i randkom- *

1,84 Strandberg 1998 s49ff.



muner. Särskilt negativa var personer boende i kommuner med låg tätortsgrad. I 
centralortskommuner med hög folkmängd var inte invånarna lika positiva som i 
centralortskommuner med lägre folkmängd. Personer bosatta i kommuner med 
en majoritet av socialdemokratiska väljare var i regel mer positiva till reformen 
än individer bosatta i kommuner med borgerlig majoritet. Det fanns även en ten
dens att personer i Norrland var mer positiva till än de som bodde i södra Sve-

1385nge.
När kommunerna lämnade yttranden över länsstyrelsernas preliminära förslag 

till blockindelning förekom det voteringar i 142 kommuner (14 procent). Därut
över lämnades reservationer i 30 kommuner, vilket betyder att det fanns konflik
ter i 172 kommuner (17 procent). Lennart Brantgärde kom fram till precis 
samma procentuella andel i sin avhandling, även om den inte riktigt var en total
undersökning. Brantgärde menar att det var en ovanligt hög konfliktnivå om den 
jämförs med den normala konfliktnivån i landets kommuner vid denna tid
punkt.1 ’N" Jag kan bara instämma med Brantgärdes slutsats och baserar del på ti
digare forskning av Lars Strömberg och mig själv.I W Andelen voteringar och re
servationer var dubbelt så hög som när kommunerna två år tidigare lämnade ytt
randen över de indelningssakkunnigas betänkande, men då fick inte riktigt alla 
kommuner lämna några yttranden.

Det har funnits möjlighet att analysera 128 voteringar. Av dessa hade 80 (63 
procent) partipolitisk konfliktdimension, medan en geografisk konflikt har kun
nat identifieras i 21 (16 procent) kommuner. Med tanke på att det var fråga om 
en konkret geografisk indelning ter sig andelen geografiska konflikter inte som 
hög. Den kommunalpolitiska kulturen hade en inte obetydlig partipolitisk inrikt
ning vid denna tidpunkt, även om den var ännu starkare i slutet av 1960-talet. 
Fördelningen mellan partipolitiska respektive geografiska konflikter berodde 
också på vilken konflikt som fanns i fullmäktige. Risken för geografiska konflik
ter var störst i de fall en kommun skulle delas upp på flera olika kommunblock.

Utifrån kommunernas principiella inställning till reformen var de voteringar 
som innebar krav på att få bilda ett eget block eller att få bli centralortskommun 
intressanta från ett partiperspektiv. Centerpartiet var mest benäget att rösta på 
dessa yrkanden, vilket skedde vid 25 procent av voteringarna. Motsvarande siffra 
för Högerpartiet och Folkpartiet var 16 procent. De båda socialistiska partierna 
hade lägre värden. Om partiernas ställningstaganden vid voteringarna relateras 
till fördelningen mellan tillstyrkande och avstyrkande var Kommunisternas poli
tiker mest tillfreds med länsstyrelsernas förslag genom att i 79 procent av vote
ringarna tillstyrka, men partiet fanns bara med i ett tämligen begränsat antal 
kommuner.

Socialdemokraterna stödde vid 56 procent av voteringarna de förslag som 
länsstyrelserna hade lagt fram. Folkpartiet var det borgerliga parti som var mest 
positivt inställt till förslagen, och tillstyrkte vid 36 procent av voteringarna. Mot
svarande värden för Högerpartiet och Centerpartiet var 33 respektive 27 procent. 1385 1386 1387

1385 Ek 1968 s 18ffoch 71-92.
1386 Brantgärdc 1974 s 75ff.
1387 Strömberg 1965 s 524—547 och Wångmar 2006 s 193—224 och 263ff.



Det betyder att kommunala företrädare för de båda partier som röstade emot 
principbeslutet i riksdagen till 67 respektive 73 procent avstyrkte länsstyrelsernas 
preliminära förslag till indelning. Sett till samtliga kommuner, alltså inklusive de 
kommuner där det inte förekom några voteringar, var emellertid partiernas mot
stånd mot förslagen till blockindelning inte alls lika stort.

Vid de fem tillfallen som sammanläggningar förekom inom ramen för refor
men var andelen voteringar följande: 1965 — 25 procent, 1967 — 19 procent, 
1969 — 17 procent, 1971 — 22 procent, samt 1974 — 15 procent. Andelen varie
rade sålunda mellan 15 och 25 procent och det fanns också en tendens till att an
delen voteringar blev lägre ju senare sammanläggningen ägde rum, dock med 
undantag för 1971 års sammanläggningar. De senare var de mest omfattande och 
531 (63 procent) av landets 848 kommuner berördes. Antalet sammanläggningar 
1965 var få.

Totalt sett var alltså andelen voteringar relativt konstant över tid och det talar 
emot tesen att konfliktnivån i kommunerna steg gradvis från början av 1960-talet 
till följd av en förändrad kommunalpolitisk kultur. En möjlig förklaring till att 
konfliktnivån inte steg efterhand var att de senare sammanläggningarna utgjorde 
ett resultat av en mental anpassnings- och mognadsprocess. Politikerna kunde ef
terhand acceptera en sammanläggning. Det är troligt att 1969 års lag för att slut
föra reformen till 1974 spelade in för att kommunerna något motvilligt, men i in
tern konsensus, beslöt gå med på en frivillig sammanläggning 1971 eller 1974. 
Denna pragmatism skulle kunna ses som ett uttryck för en konsensus- och for
handl ingsinriktad politisk kultur på lokal nivå, som hade sina rötter i 1600- och 
1700-talens sockenstämmor. De uppmärksammade protesterna mot tvångssam- 
manläggningar 1973 var dock tydliga undantag.

Vid voteringarna om sammanläggningarna 1965—1974 var andelen partipoli
tiska konflikter förhållandevis hög. För de voteringar där det finns källmaterial 
var andelarna 80 procent 1965, 64 procent 1967, 55 procent 1969, 75 procent 
1971 och 78 procent 1974. Det måste ses som relativt höga värden och är rimlig
en ett uttryck för att den kommunalpolitiska kulturen hade ett visst mått av parti
politisering. Om siffrorna kopplas till partiernas ställningstaganden vid samman- 
läggningsbesluten var de socialdemokratiska politikerna från början mest positivt 
inställda till sammanläggningar. Det var dock inte fråga om något totalt anam
mande av sammanläggningarna. Vid 1967 års sammanläggningar röstade partiets 
politiker mot sammanläggning i fem kommuner, men i fyra av fallen var det 
sammanläggningar av randkommuner, vilka möjligen kunde uppfattas som ett 
alternativ till en total sammanläggning av blocket. Borgerligheten, särskilt Cen
tern, uppvisade en mer skeptisk inställning till sammanläggningarna. Skillnaden 
mellan de båda politiska blocken var dock inte så stora vid de sammanläggningar 
som genomfördes 1965, 1967 och 1969.

Sammanläggningarna 1971 och 1974 var betydligt tier till antalet och nu var 
skillnaderna mellan de socialistiska och de borgerliga partierna mycket större än 
tidigare. Vid sammanläggningarna 1971 röstade de socialdemokratiska politiker-



na för sammanläggning vid 88 procent av voteringarna.I3XX Motsvarande siffror 
för Vänsterpartiet kommunisterna var 60 procent. Inom borgerligheten var det 
Folkpartiet som i störst utsträckning röstade för sammanläggning, vilket skedde 
vid 45 procent av voteringarna, medan partiets kommunala företrädare var mot
ståndare till sammanläggning vid 49 procent av voteringarna. Centerpartiet rös
tade nej till samgående vid 57 procent av omröstningarna, medan partiet stödde 
sammanläggning vid 38 procent av voteringarna. Moderaternas politiker över
träffade denna gång Centerpartiet och röstade mot sammanläggning vid 66 pro
cent av voteringarna och för sammanläggning vid 24 procent av voteringarna. 
Kristen demokratisk samling var mer positivt inställt till sammanläggningarna 
1971 och stödde sammanläggning vid 60 procent av omröstningarna, medan par
tiet röstade emot samgående vid 33 procent av voteringarna. Partiet var represen
terat i relativt få av de kommuner som voterade i sammanläggningsfrågan.

Vid voteringarna om 1974 års sammanläggningar var skillnaderna mellan de 
politiska blocken mindre än 1971. Socialdemokraterna röstade för sammanlägg
ning vid 70 procent av voteringarna. Vänsterpartiet kommunisterna var bara in
blandad i en votering och röstade då för sammanläggning under vissa villkor. 
Folkpartiet hade 1971 varit det mest sammanläggningspositiva borgerliga partiet, 
men 1974 var partiets företrädare mest negativa till sammanläggning och röstade 
nej vid 78 procent av omröstningarna. Centerpartiet var motståndare till sam
manläggning vid 50 procent av voteringarna. Moderata samlingspartiets företrä
dare röstade mot sammanläggning vid 38 procent av omröstningarna. Kristen 
demokratisk samling hade en parti ståndpunkt vid två av voteringarna och i båda 
fallen röstade man mot sammanläggning 1974.

Det intressanta med partiernas ställningstaganden vid voteringarna inför 1971 
och 1974 års sammanläggningar var dels att det fanns tydliga skillnader mellan 
de socialistiska partierna och borgerligheten, dels att Centerpartiet inte var mer 
negativt till sammanläggningarna än Moderaterna och Folkpartiet. Här finns ing
en tidigare forskning att jämföra med.

Principbeslutet om kommunblocksreformen var ännu ett exempel på alt ett 
viktigt reformbeslut till stor del hade formulerats av en statlig utredning. Utred
nings- och kommittéväsendets starka roll i den svenska politiska kulturen har 
framhållits i mina teoretiska utgångspunkter.131'9 Samma sak gällde vid princip
beslutet om storkommunreformen 1946.1190 Däremot hanterades beredningen av 
frågan om slutförandet av kommunblocksreformen i en departementsintern ut
redning, med en lojal statstjänsteman som ensam utredare. Det torde bl.a. ha haft 
sin grund i att man ville utföra arbetet snabbt, vilket också blev fallet.

Följande frågeställningar anknyter till analysavsnittet: Varför utmärktes den 
politiska beslutsprocessen i större utsträckning av konflikt vid kommunblocksre
formen än vid storkommunreformen och var det fråga om ideologiskt djupgå
ende motsättningar? Hade den svenska rikspolitiska kulturen genomgått en för- 1388 1389 1390

1388 Utöver de fall där Socialdemokraternas kommunalpolitiker röstade för och emot kommunsam
manläggning förekom det också att partiet ställde villkor för att gå med på sammanläggning (två 
procent av voteringarna) eller intog en annan ståndpunkt (två procent av voteringarna).

1389 Johansson 1995 s 17ff.
1390 Wångmar 2003 s 133ff och 246.



ändring? Ilur uppfattade samtiden den socialdemokratiska omsvängningen 1968 
om synen på behovet av att kunna göra tvångssammanläggningar? Bidrog det till 
partiets tillbakagång i valen 1970 och 1973?

Vid riksdagsbeslutet 1946 om att genomföra storkommunreformen hade inte 
något riksdagsparti motsatt sig reformen som helhet, men däremot ville flertalet 
borgerliga riksdagsledamöter i andra kammaren, framförallt från Bondeförbun
det och Folkpartiet, göra reformen mindre omfattande.1391

Det finns tre möjliga förklaringar till varför det fanns en större konsensus vid 
beslutet om storkommunreformen. För det första hade riksdagen hos regeringen 
begärt en översyn av kommunindelningen, visserligen efter en socialdemokratisk 
riksdagsmotion. Vidare hade alla de tre borgerliga partierna varit med i sam
lingsregeringen, som tillsatte utredningen. Den statliga utredningen hade också 
varit enig i frågan, vilket dock även var fallet vid kommunblocksreformen.

För det andra var landets kommunindelning småskalig före storkommunre- 
formens genomförande. År 1946 hade 1 182 landskommuner (51 procent) färre 
än 1000 invånare.1392 Inför storkommunreformens genomförande vid 1952 års 
böljan hade nio landskommuner färre än 100 invånare.1'9' Siffrorna visar att be
hovet av sammanläggningar rimligen var klart större på 1940-talet än i början av 
1960-talet. Då låg storkommunreformens genomförande bara 10 år tillbaka i ti
den. Antalet kommuner med färre än 1000 invånare var sex, varav fem hade 
minst 800 invånare.1394

För det tredje hade den kommunala expansionen, med tillhörande höjningar 
av kommunalskatten, på allvar börjat ta tärt i början av 1960-talet och det är 
tänkbart att Centerpartiets och Högerpartiets motstånd mot reformen delvis hade 
sin grund i en rädsla för att reformen skulle förstärka expansionen ytterligare.

Det är svårt att med säkerhet säga att den rikspolitiska kulturen hade föränd
rats mellan 1946, då riksdagen fattade principbeslutet om storkommunreformen, 
och 1962, året för beslutet om kommunblocksreformen. Det finns dock inget 
som tyder på att det fanns en politisk kultur som innebar bättre förutsättningar att 
nå bred konsensus i riksdagen i början av 1960-talet än i mitten av 1940-talet, då 
de fyra större partierna bara ett år tidigare hade regerat tillsammans. Det råder 
knappast något tvivel om att det 1969 fanns en annan politisk kultur i riksdagen 
till följd av att Socialdemokraterna hade egen majoritet i båda kamrarna och inte 
behövde ta hänsyn till andra partier. Socialdemokraternas hantering av ärendet, 
med lagstiftning för att slutföra reformen snabbt, kan ses som ett uttryck för detta 
förhållande.

Det fanns troligen en klar ideologisk motsättning mellan Socialdemokraterna 
och Centerpartiet vid principbeslutet om kommunblocksreformen. Utgångspunk
ten för motsättningen var främst Centerpartiets kritik mot centralortsprincipen, 
som skulle medföra framtida sammanläggningar mellan större städer och lands
bygdsområden. Partiet var kritiskt mot att städernas intressen skulle dominera

1391 Wångmar 2003 s 109-121.
1392 Wångmar 2003 s 144.
1393 Wångmar 2008 s 255f.
1394 Folkräkningen 1960, Del I.



inom de nya kommunbildningarna på landsbygdens bekostnad. Centralortsprin- 
cipen förutsatte viss centralisering av den kommunala verksamheten, inte minst 
administrationen, och en koncentration av den kommunala demokratin till färre 
politiker. Centerpartiets kritik hade sålunda även kommunaldemokratiska ut
gångspunkter. Partiets båda alternativ till reformen var en annan uppgiftsfördel
ning inom den offentliga sektorn och frivilliga sammanläggningar på kommu
nernas initiativ utan någon indelning i block. Högerpartiets kritik mot reformen 
var mindre principiell, men kan delvis ha haft sin grund i en rädsla för en alltför 
omfattande utbyggnad av den kommunala verksamheten, som krävde ett ökat 
skattetryck.

Om djupet i motsättningarna mellan Socialdemokraterna och borgerligheten 
vid 1969 års beslut finns det olika tolkningar. Statsvetaren Urban Strandberg 
menar att det fanns en tydlig motsättning i synen på statligt tvång mot kommu
nerna.1 'w Samtidigt hävdade de tre borgerliga partierna att även de ville slutföra 
reformen, men utan att för närvarande vidta tvångsåtgärder. Under dessa om
ständigheter skulle inte den ideologiska konflikten vara så stor eftersom båda 
parter hade samma målsättning, att slutföra reformen. På denna punkt måste real
ismen och trovärdigheten i borgerlighetens ståndpunkt allvarligt ifrågasättas. Det 
föreföll orealistiskt att kunna slutföra sammanläggningarna utan inslag av tvång 
och utan tidsplan. Vidare drev borgerligheten tillsammans med Vänsterpartiet 
kommunisterna 1973 igenom en uppmaning i riksdagen till regeringen att vara 
generös med att ge kommuner dispenser med sammanläggningarna till tidpunk
ter efter 1974. Denna åtgärd kan knappast sägas ha främjat målet om att kunna 
slutföra reformen.

Min tolkning är att det fanns en relativt djupgående ideologisk motsättning 
mellan de politiska blocken och alt borgerligheten vid riksdagsbehandlingen 
1969 försökte göra motsättningen med Socialdemokraterna mindre än vad den i 
verkligheten var. År 1969 hade Centerpartiet börjat driva frågan om decentrali
sering i samhället intensivt och ett totalt slutförande av reformen var inte en åt
gärd som syftade till decentralisering ur ett geografiskt och demokratiskt per
spektiv, åtminstone inte utifrån Centerns horisont.

Socialdemokraternas omsvängning 1968/1969 om att överge frivilligprincipen 
och gå in för tvångssammanläggningar och en tidsplan för reformens slutförande 
fick kritik på de borgerliga tidningarnas ledarsidor. Men också av ett stort antal 
kommuner (främst med borgerlig majoritet) vid frågans remissbehandling samt 
av borgerliga riksdagsledamöter vid de debatter som föregick riksdagsbesluten i 
maj 1969. I samtliga fall var det normala arenor för kritik mot den socialdemo
kratiska regeringens arbete och förslag. Frågan fick viss uppmärksamhet på ny
hetsplats i tidningarna, men det var inte fråga om något stort massmedialt ge
nomslag. Inte heller besluten 1970 om tvångssammanläggningar 1971 fick stor 
uppmärksamhet. Den kom under våren 1973, då regeringen tog beslut om ett an
tal tvångssammanläggningar som skulle träda i kraft 1974. Då blev det en stor 
fokusering på tvånget, och Dorotea kommun fick störst genomslag.

Strandberg 1998 s 103ff.



Socialdemokraternas röstförluster i de kommuner som lades samman med 
tvång 1971 var inte större än partiets röstförluster i hela landet i 1970 års riks
dagsval, utan lägre. Minskningen i landet jämfört med 1968 års val var 4,8 pro
centenheter och minskningen i de 38 kommuner som tvingades till sammanlägg
ning var i genomsnitt 3,2 procentenheter.

Vid 1973 års riksdagsval minskade partiets röstetal i landet med 1,7 procen
tenheter, medan reduceringen av andelen röster i de 11 kommuner som slogs 
samman med tvång i genomsnitt var 3,4 procentenheter. Den största minskning
en fanns i Dorotea kommun. Utfallet 1973 tyder på att Socialdemokraterna förlo
rade röster till följd av tvångssammanläggningama. De kommuner som lades 
samman med tvång stod dock bara för en högst begränsad del av väljarkåren, 
varför dessa röslförluster hade marginell betydelse för Socialdemokraternas väl- 
jarslöd i hela landet.

Att de socialdemokratiska röstförlusterna i kommuner som tvångssammanla- 
des 1971 och 1974 trots allt inte blev större utesluter inte att det hade en negativ 
betydelse för partiet i hela landet. Socialdemokraterna kunde uppfattas som ett 
maktfullkomligt parti, nära sammankopplat med statsmakten, medan lyhördheten 
för kommunala ståndpunkter och lokala folkliga opinioner var dåligt utvecklad. 
Tidpunkten var mindre bra, då Centerpartiet vid valen 1970 och 1973 befann sig 
i en framgångsperiod. Centern, med sin landsbygdsförankring och centralise- 
ringsmotstånd, sågs som en motpol till Socialdemokraterna.

Min slutsats är att 1969 års riksdagsbeslut och regeringsbesluten om tvångs- 
sammanläggningar 1971 och 1974 var negativa för det socialdemokratiska parti
ets väljarstöd vid riksdagsvalen 1970 och 1973. Det var dock bara en av flera or
saker till att partiet tappade väljarstöd, från 50,1 procent i 1968 års val till andra 
kammaren till 43,6 procent i 1973 års riksdagsval. En viktigare orsak till det 
minskade väljarstödet var rimligen att landets ekonomiska tillväxt hade försäm
rats och att arbetslösheten hade stigit något från en mycket låg nivå, även om det 
var fråga om en blygsam arbetslöshet i jämförelse med efter 1990.

En annan möjlig förklaring till partiets tillbakagång i valen var bytet av parti
ordförande och statsminister 1969, från Tage Erlander till Olof Palme. Det ut
omordentligt goda valresultatet 1968 har i viss mån uppfattats som ett tack från 
väljarna till Erlander för lång och trogen tjänst som partiledare och regeringschef 
(23 år). Partiets långa innehav av regeringsmakten var sannolikt heller inte någon 
fördel. Ytterligare en förklaring kan ha varit effekterna av den snabba urbanise- 
ringsprocess som hade pågått under 1950- och 1960-talen. Slutligen kan det allt 
högre skattetrycket i samhället, som inte minst var ett verk av Socialdemokrater
na, ha spelat in.l1%

En annan frågeställning var: Hade kommunernas politiska majoritetsläge be
tydelse för synen på reformen? Svaret på frågan är utan tvekan ja. Det var tydlig
ast vid slutförandet av indelningsreformen, som var föremål för remissbehand
ling 1968-1969. Kommuner med borgerlig majoritet var i myckel större ut
sträckning än kommuner med socialistisk majoritet för att behålla frivilligprinci
pen. Klara parti-/blockpolitiska skiljelinjer fanns också i synen på sammanlägg- 1396
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ningarna 1971 och 1974. De borgerliga partierna var mer negativt inställda än 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna.

Av de 49 kommuner som lades samman med tvång 1971 och 1974 hade 40 
borgerlig majoritet och 6 socialistisk majoritet. Resterande tre kommuner hade 
annan majoritet. Den blockpolitiska skiljelinjen, där borgerligheten intog en mer 
kritisk inställning, fanns också vid remissbehandlingen 1961 om en indelningsre- 
form borde komma till stånd. En mer begränsad skiljelinje fanns vid blockindel
ningen 1962-1963, inte minst i fråga om krav på att fa bilda eget block, och vid 
de tidiga sammanläggningarna 1965, 1967 och 1969. Det förekom dock även att 
kommuner med socialistisk majoritet intog en kritisk hållning till samgåendena.

Den sista frågan var: I vilken utsträckning förekom konflikter inom kommu
nerna i synen på reformen och hade oenigheten partipolitisk eller geografisk 
grund? Konfliktnivån vid sammanläggningsbesluten var högre än normalt vid 
kommunala beslut, framförallt i landskommunerna. Det stora flertalet av konflik
terna hade en partipolitisk dimension, men geografiska konflikter förekom i viss 
utsträckning. Det gällde särskilt i de fall som det var aktuellt att dela upp en 
kommun på mer än ett kommunblock.

Decentralisering och centralisering samt 
centrum och periferi
Geografisk decentralisering innebär en spridning av verksamheter från ett cent
rum eller några centra till fier platser. Centralisering avser koncentration eller 
samling av service, befolkning, inflytande etc. till en viss punkt eller till färre 
punkter än tidigare. Det beskriver en förändringsprocess som medför ökad geo
grafisk koncentration av befolkning, bebyggelse, näringsstruktur och offentlig 
service till färre platser.1 397 Farhågor om centraliseringen av kommunal service, 
främst administrationen, är här av intresse.139* Det kunde även vara en centrali
sering av kommunal verksamhet som skolor och ålderdomshem. Centralisering
en skedde i enlighet med centralortsteorin. Teoribildningen om centrum och peri
feri utgår från att samhällets utformning och utveckling är beroende av avstånd 
mellan en centralpunkt och omkringliggande perifera områden.1397 1398 1399

Kommunerna hade vid remissbehandlingen av betänkandet 1961 möjlighet att 
framföra synpunkter på centralortsprincipen och med denna förknippade centra
liseringar. De invändningar som framfördes var bl.a. att centralortsprincipen inte 
borde tillämpas eller åtminstone inte lika strikt, att större släder och landsbygds
områden inte skulle sammanföras i samma block, vilket dock även kan ses som 
en fråga om bristande samhörighet (lokal identitet), samt att det skulle uppstå 
förlängda avstånd till den kommunala servicen, vilket medförde försämrad ser
vicenivå i randkommunerna och risk för ytterligare avfolkning på landsbygden.

1397 Norrlid 1983 s 5ff och Bladh 1987 s 12ff.
1398 Strömberg 1983 s I69ff.
,399 Olander 1983 s 248ff och Franzcn 2004 s 30ff.



När kommunerna lämnade sina yttranden över de preliminära förslagen till 
blockindelning 1962-1963 var centralortsprincipen av stort intresse. Den vanlig
aste invändningen var att de föreslagna centralorterna inte i praktiken utövade 
någon eller enbart en högst begränsad centralortsfunktion för den egna kommu
nens invånare i fråga om offentlig och kommersiell service. Kommunen ville an
tingen bilda eget block, bli centralortskommun för ett block eller tillhöra ett 
block med annan centralort. 1 det sistnämnda fallet accepterade kommunen att bli 
randkommun och därmed en viss centralisering till en centralort, men inte den 
centralort som föreslagits av länsstyrelsen.

Ett vanligt krav var att fa tillhöra ett block med en större kommun som cen
tralort, ofta en stad. I de fall som en kommun önskade få vara eget block eller bli 
centralortskommun var en relativt frekvent invändning att den egna kommunens 
huvudort hade ett likvärdigt eller nästan likvärdigt serviceutbud som den av läns
styrelsen föreslagna centralorten, även om de av länsstyrelsen framräknade 
centralitetsmåtten inte visade så. Det förekom också motiveringar om att avstån
det till den föreslagna centralorten var för långt. Kommunens invånare fick däri
genom en försämrad kommunal service. Det uppfattades som negativt och ökade 
risken för ogynnsam befolkningsutveckling på landsbygden. Argumentet var 
sålunda en upprepning av vad som redan framförts 1961 vid remissbehandlingen 
av de indelningssakkunnigas betänkande.

Det fanns generellt en strävan efter högre status vid blockindelningen, genom 
att uppgraderas från randkommun till eget block eller centralortskommun för ett 
block. Totalt 47 kommuner krävde att få bli eget block och 45 ville bli central
ortskommun, motsvarande nio procent av samtliga kommuner. Två kommuner 
bröt mot det allmänna mönstret genom att framföra krav på nedgradering från 
centralortskommun till randkommun i ett större block. Båda kommunerna hade 
socialistisk fullmäktigemajoritet och begäran om att få bli randkommun kunde 
tyda på en övertygelse om nyttan av större kommunbildningar i framtiden.

Av de 12 block (med 13 cenlralortskommuner) som upplöstes under perioden 
1967 1972 var tre själva med och tog initiativ till att bli av med statusen som 
centralortskommun. Ytterligare fyra godtog att förlora statusen som centralort, 
även om två av dem inte godkände den indelning som regeringen fattade beslut 
om. De resterande sex kommunerna ville förbli centralortskommuner.

De kommuner som argumenterade för att slippa sammanläggning 1971, men 
som ändå i flertalet fall tvångssammanlades, framförde i ett begränsat antal fall 
kritiska synpunkter mot den centralisering av den kommunala verksamheten, 
framförallt administrationen (kommunalkontoret), som skulle bli följden av 
sammanläggningen. Nästan alla dessa kommuner krävde dock bara att få anstånd 
med sammanläggningen till 1974, varför det framförallt framfördes praktiska 
motiv för att få vänta tre år med sammanläggningen.

De kommuner som gjorde ansträngningar för att slippa sammanläggning 1974 
och istället ville ha uppskov till åtminstone 1977 framförde i betydligt större ut
sträckning principiella argument mot att behöva ge upp sin självständighet. Det 
var helt logiskt med tanke på att år 1974 var den sista tidpunkten för samman
läggningar inom ramen för kommunblocksreformen och att tvångslagstiftningen 
inte gällde längre än till årsskiftet 1973/1974. Bland de principiella motiv mot 
sammanläggning som framfördes fanns i flera fall just olägenheterna med att



nästan hela den kommunala administrationen skulle föras till centralorten. Över
föringen av kommunalkontoret till centralorten skulle innebära att kommunens 
invånare fick ett längre geografiskt avstånd, ibland kombinerat med dåliga väg- 
förbindelser, för att besöka administrationen, vilket gav en avsevärt försämrad 
servicenivå.

Decentralisering framkom senare som ett argument för att genomföra kom
mundelningarna. Den kommunala servicen ansågs ha försämrats avsevärt genom 
de centraliseringar som skett till följd av sammanläggningen 1971 eller 1974. 
Det var särskilt problematiskt om den sammanslagna kommunen var stor till 
ytan, vilket exempelvis gällde för Åsele kommun, som delades 1980, varvid Do
rotea kommun åter fick bilda egen kommun. Från den västra delen av Dorotea 
kommun var det cirka 15 mil till centralorten Åsele, medan avståndet mellan tä
torterna Dorotea och Åsele var omkring fem mil. Argumentet om försämrad ser
vice till följd av centraliseringen av administrationen framfördes dock även som 
ett av flera olika skäl för en delning av Motala kommun, då Vadstena åter ville 
bilda egen kommun, trots att avståndet mellan tätorterna Motala och Vadstena 
bara var runt 15 kilometer.

Kommundelningarna skulle sålunda medföra att den kommunala administrat
ionen decentraliserades, varvid medborgarna fick kortare geografiska avstånd till 
viktiga delar av den kommunala servicen. Vid flertalet av de senare delningarna 
hade det funnits kommundelsnämnder, med tillhörande kommundelskonlor, var
för det redan i den odelade kommunen hade existerat en viss geografisk decent
ralisering av den kommunala administrationen. De delningsutredningar som fö
regick besluten framhöll också att det skulle bli en decentralisering av den kom
munala administrationen. Denna decentralisering framstod emellertid inte som 
lika viktig som de kommunaldemokratiska fördelarna med en delning. Temat 
återkommer i avsnittet nedan om demokrati kontra effektivitet.

Frågan om centrum och periferi blir framförallt tillämplig vid tre moment av 
reformens genomförande: blockindelningen, om reformen skulle slutföras med 
tvång och om vilka kommuner som lades samman med tvång. Vid blockindel
ningen var de kommuner som föreslogs bli randkommuner och hamna i blockens 
periferi mest benägna att avstyrka förslagen till blockindelning. Det gällde för 33 
procent av randkommunerna. Andelen drevs upp av kraven på att få bli eget 
block eller centralortskommun. Motsvarande siffra för kommuner som utgjorde 
eget block var sex procent, medan den var 31 procent för centralortskommuner. 
Totalt var andelen 31 procent. Skillnaderna var ganska begränsade, frånsett de 
kommuner som föreslogs få bilda eget block. Utfallet var föga förvånande.

Skillnaden mellan centrum och periferi var betydligt större när kommunerna 
yttrade sig över promemorian om reformens slutförande. Av randkommunerna 
var det 61 procent som ville behålla frivilligprincipen. För centralortskommu- 
nerna var andelen 19 procent. Även de kommuner som inte hade berörts av re
formen eller redan hade genomfört sammanläggning var mindre benägna att vilja 
behålla frivilliglinjen än randkommuner.

Av de 49 kommuner som lades samman genom tvång 1971 och 1974 var 48 
randkommuner, medan en, Åseda köping i Kronobergs län, var centralortskom
mun, i ett tvåkämigt block.



Den samlade bilden om centrum (centralortskommuner) och periferi (rand
kommuner) är att det spelade en viktig roll för kommunernas ställningstaganden 
vid flera moment av reformens genomförande. Det är begripligt med tanke på att 
centrum i huvudsak skulle gynnas av sammanläggningarna, medan periferin 
skulle missgynnas genom centraliseringen av verksamhet till centrum.

Följande fråga anknyter till avsnittet: Vilka var de mest frekventa motiven till 
motstånd mot sammanläggningar, en stark lokal identitet, att de befintliga kom
munerna fungerade som lagom stora demokratiska enheter eller rädsla för en 
centralisering av servicefunktioner? Svaret är att utifrån de argument som offici
ellt framfördes av kommunerna var det farhågorna för en sämre kommunal ser
vice till följd av centraliseringar av främst administrationen som var det viktig
aste skälet till att inta en negativ inställning till sammanläggningarna. Betoning
en av den kommunala servicen är inte förvånande med tanke på att det pågick en 
omfattande utbyggnad av kommunernas verksamhet vid tiden för sammanlägg
ningarna. Det förefaller troligt att kommunerna trodde att denna argumentation 
skulle vara mest framgångsrik hos de statliga organen, i sista hand regeringen. 
Frågorna om kommunal demokrati och lokal identitet behandlas i avsnitten ne
dan.

Kommunblocken och demokrati kontra 
effektivitet
Vid ställningstaganden om kommunstorleken, främst folkmängden, men även 
ytan, uppstår en avvägning mellan demokrati och effektivitet. Små kommuner 
ger normalt goda möjligheter till högt politiskt deltagande och skapar förutsätt
ningar för relativt nära kontakter mellan väljare och valda. Småskaligheten kan 
dock leda till låg effektivitet i den kommunala verksamheten. Om resurserna och 
effektiviteten alt skapa god kommunal service saknas eller är otillräckliga finns 
det en risk för att medborgarna inte är beredda att engagera sig i den demokra
tiska processen. Vid större kommunstorlek ökar de samlade ekonomiska resur
serna. Frågan om effektivitet kan enligt mitt förmenande delas upp på två krite
rier, dels servicenivå, dels kostnadseffektivitet/skatteuttag. Det blir då tre krite
rier för att avväga den lämpligaste indelningen: deltagande, servicenivå och 
kostnadseffektivitet/utdebitering.1400

Ett övergripande syfte med reformen var att få till stånd en högre kommunal 
servicenivå och att denna måste vara generell för alla individer oavsett bostadsort 
(hemkommun). I de indelningssakkunnigas diskussioner framkom synpunkten 
att sammanläggningarna kunde medföra kostnadsbesparingar för den kommunala 
administrationen. Antagandet ter sig högst tveksamt med tanke på att flertalet av 
landskommunerna hade en mycket begränsad administrativ organisation och ren 
lekmannaförvaltning förekom i vissa kommuner. De kommunalpolitiker som ut
förde tjänstemannauppgifter hade i många fall blygsamma arvoden för sitt ar-

1400 Gidlund 1994 s 192, Eythorsson 1998 s 19, Nielsen 2003 s 13f och Karlsson 2007b s 58ff



bete. Utredarna borde ha varit medvetna om att en övergång till ren tjänste
mannaförvaltning, som redan fanns i städer, köpingar och större landskommuner, 
måste medföra kostnadsökningar. Besparingar kunde vara aktuella för kommu
nala styrelser och nämnder, men med tanke på att arvodena var låga eller obe
fintliga, kunde inte dessa begränsade besparingar kompensera för de utökade 
kostnaderna för fler tjänstemän.

1 betänkandet framkom att betydande kostnadsökningar var aktuella för infö
randet av enhetsskolans högstadium. Det gällde både driftskostnader och investe
ringar. Ett annat område där avsevärda kostnadsökningar förutsågs var åldrings
vården. Vidare fanns behov av omfattande investeringar i nya höggradiga re
ningsverk. I betänkandet konstaterades att den kommunala utdebiteringen ökat 
betydligt under de senaste åren, vilket inte var särskilt förvånande med tanke på 
den utbyggnad som skett av den kommunala verksamheten efter 1952.

Finansieringen av utgiftsökningarna för högstadieskolorna och åldringsvården 
diskuterades däremot inte i betänkandet. Den höjda servicenivån måste dock 
kräva ett höjt skatteuttag. Det kunde ske genom höjningar av den kommunala ut
debiteringen och/eller genom höjda statsbidrag till kommunerna. Det senare 
krävde antingen höjningar av den statliga beskattningen eller omprioriteringar i 
statens budget. Farhågorna för ökade kommunala utgifter, främst för en utbyggd 
kommunal förvaltning, framfördes av en hel del av de kommuner som vid re
missbehandlingen 1961 avstyrkte de indelningssakkunnigas betänkande.

Frågan om den kommunala ulgiftsexpansionen skulle förstärkas till följd av 
reformens framtida sammanläggningar lyste nästan helt med sin frånvaro vid 
riksdagsbehandlingen 1961-1962. Det hade annars legat nära till hands att i syn
nerhet Högerpartiet, som normalt var det riksdagsparti som i störst utsträckning 
eftersträvade att hålla nere skattetrycket i landet, anförde det som ett skäl till att 
motsätta sig principbeslutet om reformen. Istället riktade partiet in sig på att ut
reda uppgifts- och kostnadsfördelningen i den offentliga sektorn innan det fatta
des beslut om att reformera kommunindelningen. Den dåvarande partiledaren 
Gunnar Heckscher framförde vid riksdagsdebatten tvivel om de mindre kommu
nernas kommunala förvaltning var så ineffektiv som det påstods. En av Modera
ternas riksdagsledamöter förklarade vid 1969 års beslut om att slutföra reformen 
till 1974 att partiets krav på en annan uppgifts- och kostnadsfördelning i den of
fentliga sektorn vid principbeslutet 1962 delvis hade sin grund i en oro för att de 
kommunala utgifterna skulle stiga för snabbt genom reformen.

Det gamla Bondeförbundet hade ofta förknippats med en sparsamhetsinriktad 
kommunalpolitik.14"1 Det kunde vara ett skäl till att Centerpartiet vägde in ris
kerna för förstärkt kommunal utgiftsexpansion och höjd beskattning när partiet 
log ställning mot reformen, men utan att det framfördes som ett offentligt argu
ment. Denna tolkning delas av en av Centerpartiets dåvarande riksdagsledamö
ter, Nils-Eric Gustafsson, vid en intervju.14"2 Eftersom intervjun genomfördes 
först 50 år efter riksdagsbehandlingen finns det risk för att det handlar om en ef- 
terhandskonstruktion utifrån vad som hände efter riksdagsbeslutet. Här avses 1401 1402

1401 Ekström von Essen 2003 s 369 och Wångmar 2003 s 139f.
1402 Intervju med Nils-Eric Gustafsson 2012-01-19.



framförallt den fortsatt kraftiga kommunala utgiftsexpansion och de stora höj
ningarna av den genomsnittliga kommunalskatten mellan 1960 och 1975 (från 
10,85 till 15,23).1403

Om de kommunalekonomiska konsekvenserna av reformen kopplas till mina 
två effektivitetsmått, servicenivå och kostnadseffektivitet/utdebitering, blir tolk
ningen att det fanns ett tydligt fokus på servicenivå i samband med principbeslu
tet om reformen. Det kan antagligen kopplas till den dåtida kontexten. Sverige 
var ett land med hög ekonomiskt tillväxt, och det socialdemokratiska regerings
partiet hade stora ambitioner att i relativt snabb takt fortsätta utbyggnaden av 
välfärdssamhället. Kommunerna skulle i enlighet med synsättet om forvaltnings
kommunen svara för viktiga delar i samhällsbygget. Skattetrycket hade ännu inte 
nått en sådan nivå att det upplevdes som problematiskt.1404 Den goda ekono
miska tillväxten medförde dessutom att behovet av skattehöjningar blev något 
mindre än om landets ekonomiska tillväxt inte hade varit lika gynnsam.

Min slutsats är att ett kvarhållande av den kommunstruktur som fanns i början 
av 1960-talet hade lett till en något större kostnadseffektivitet och lite lägre ge
nomsnittlig kommunal utdebitering. Det hade framförallt skett till följd av lägre 
kostnader for kommunal administrationen, men hade samtidigt medfört en avse
värt lägre administrativ kapacitet i landets kommuner, både kvalitativt och kvan
titativt. Det berodde på att det i större utsträckning hade funnits kvar inslag av 
lekmannaförvaltning, där kommunala politiker utförde tjänstemannauppgifter. I 
de fall det fanns en begränsad tjänstemannaförvallning skulle de fåtaliga tjäns
temännen hantera stora ansvarsområden. Ren lekmannaförvaltning och tjänste
män med stora ansvarsområden är inte oproblematiskt utifrån ett brukar- och 
rättssäkerhetsperspektiv.

De kommunaldemokratiska konsekvenserna av reformen fick liten uppmärk
samhet i de indelningssakkunnigas betänkande, liksom i regeringens proposition. 
Inrikesministern konstaterade att de demokratiska konsekvenserna av samman
läggningarna skulle vara hanterbara. Denna åsikt delades inte av de större bor
gerliga tidningarnas ledarsidor, av en del av de kommuner som avstyrkte betän
kandet och av Centerpartiets och Högerpartiets ledamöter när frågan debattera
des i riksdagen. Även Länsstyrelsen i Kronobergs län, som avstyrkte förslaget, 
pekade på de negativa konsekvenserna för den kommunala demokratin. Invänd
ningarna handlade framförallt om att den stora reduceringen av antalet kommu
nala uppdrag ledde till att kontakterna mellan väljare och valda tunnades ut. Ut
redarna borde ha beaktat de demokratiska aspekterna i större utsträckning.

Statsvetaren Janerik Gidlund menar att det vid principbeslutet om reformen 
gjordes en avvägning mellan att ha ett betydande medborgerligt/demokratiskt in
flytande över en mindre omfattande kommunal verksamhetsvolym (lägre ser
vicenivå) eller att ha ett begränsat demokratiskt inflytande över en mycket större 
kommunal verksamhet (högre servicenivå).1405 Denna slutsats har jag inga svå
righeter att instämma med. 1410

1410 Årsbok för Sveriges kommuner i 976 s 20.
1404 Lindbeck 1998 s 14.
1405 Gidlund 1994 s 192.



Ett kvantitativt mått på reduceringen av antalet personer med kommunala 
uppdrag, exklusive taxeringsnämnderna, till följd av sammanläggningarna i sex 
block framkom i Gunnel Gustafssons licentiatavhandling 1969. Hon fann att re
duceringen av antalet personer med kommunala uppdrag varierade mellan 47 
och 66 procent, men i blocket med störst reducering var det bara en partiell 
sammanläggning. Det innebar att den verkliga minskningen skulle bli större. Den 
viktigaste förklaringen till hur stor minskningen blev var hur många kommuner 
som ingick i blocket, vilket ter sig ganska självklart. När det gällde minskningen 
av det totala antalet uppdrag varierade denna mellan 55 och 69 procent.1406

Förändringen av antalet ledamöter i stads-/kommunalfullmäklige (från 1971 
kommunfullmäktige) till följd av reformens fortlöpande sammanläggningar är 
lätt att undersöka. Vid 1962 års val till fullmäktige var antalet ledamöter 32 282, 
medan motsvarande siffra 1973 var 13 236. Det innebar en minskning med 59 
procent. Kontrasten fanns i de block som redan i utgångsläget utgjordes av en 
kommun, där det inte skedde någon förändring av antalet ledamöter. Det totala 
antalet kommunala uppdrag beräknas ha reducerats från 187 300 år 1964 till 
74 900 år 1974 (-60 procent).1407 Minskningen av antalet fullmäktigeledamöter 
och det totala antalet kommunala uppdrag skall relateras till att antalet kommu
ner minskade med 72 procent.

Avvägningen mellan effektivitet/servicenivå och demokrati var även aktuell 
vid remissbehandlingen av promemorian om reformens fullföljande 1968-1969. 
De många statliga myndigheter som tillstyrkte att reformen skulle slutföras till 
1974, vid behov med tvång, anförde i många fall att behovet av en generell hög 
kommunal servicenivå var det viktigaste motivet till deras ställningstagande. Till 
denna servicenivå räknades administrativ kapacitet för att kunna utföra sam- 
hällsplaneringsuppgifter och att bedriva kommunal näringspolitik. Det var o- 
lämpligt med för stora standardskillnader mellan olika kommuner. Deras fokus 
låg främst på de ansvarsområden där myndigheterna kom i kontakt med kommu
nerna. De demokratiska konsekvenserna av sammanläggningarnas slutförande 
lämnade dessa myndigheter nästan helt därhän. Den samlade bilden var att effek
tivitet/servicenivå prioriterades framför demokratin. Även en del av de kommu
ner som anslöt sig till de båda lagstiftningsaltemativen framförde samma stånd
punkter som de statliga organen.

Vid riksdagsbehandlingen av frågan hänvisade de socialdemokratiska politi
ker som argumenterade för att införa en tvångslagstiftning till att minskningen av 
antalet kommunala uppdrag inte var särskilt negativ för den kommunala demo
kratin. Viktigast var innehållet i den kommunala självstyrelsen. Här avsågs 
främst att de kvarvarande kommunalpolitikerna skulle få ett större handlingsut
rymme i sitt beslutsfattande. Det var i huvudsak en kvalitativ syn på den demo
kratin. Man påpekade att den kommunala demokratin fungerade väl i de kom
muner som redan i dagsläget hade en hög folkmängd. Målet med att slutföra re
formen var, enligt Socialdemokraterna, att få en högre och jämnare kommunal

1406 Gustafsson, Gunnel 1969 s 19ff, 85ff och bilaga 22-26.
1407 Wallin 1983 s 110, Aronsson 2001 s 49 och Wångmar 2003 s 220.



servicenivå. Det var effektivitetsargument, i betydelsen servicenivå, och inte 
kostnadseffektivitet för att undvika för omfattande skattehöjningar.

Motståndet mot en lagstiftning för att slutföra reformen till 1974 kom fram
förallt från kommuner med borgerlig majoritet och från de borgerliga partierna i 
riksdagen. En begränsad del av kommunerna var motståndare till att behöva ge 
upp sin självständighet. De kommuner som ville ha kvar frivilligprincipen fram
förde inte sällan kommunaldemokratiska motiv, främst den stora reduceringen av 
antalet uppdrag. De hävdade i vissa fall att de själva var kapabla att tillhanda
hålla sina invånare en hög servicenivå. 1 de fall kommunerna inte hade egen hög
stadieskola framhölls det att införandet av den nioåriga grundskolan hade gått 
utmärkt med hjälp av interkommunal samverkan och att samarbetet kunde bestå 
även i framtiden. Kommunerna gjorde i vissa fall en annan prioritering mellan 
demokrati och effektivitet/servicenivå än de statliga organen. Det fanns också, 
inte direkt förvånande, en mer positiv syn på de mindre kommunernas förmåga 
att kunna upprätthålla en kommunal servicenivå som även var godtagbar i fram
tiden.

De borgerliga partierna framförde också kommunaldemokratiska skäl för sitt 
motstånd mot beslutet om att slutföra reformen till 1974. Ett sådant slutförande 
skulle vara negativt för den kommunala demokratin genom att det blev större av
stånd mellan väljare och valda, färre individer kände personligen någon person 
med kommunala uppdrag. En riksdagsledamot (m) hävdade i debatten att antalet 
kommunala uppdrag skulle minska från 125 000 till 43 000 (-66 procent) om re
formen slutfördes fullt ut, men siffran 43 000 ter sig orimligt låg. En så stor 
minskning av antalet uppdrag skulle, enligt honom, inte vara lyckosamt med 
tanke på att medborgarnas intresse för politiska frågor hade ökat under senare år. 
Många medborgare kände redan att de hade svårt att påverka de kommunala be
sluten och det skulle definitivt inte bli lättare efter en omfattande minskning av 
antalet kommunala förtroendeuppdrag. Inom borgerligheten, särskilt Centerpar
tiet, fanns i större utsträckning en kvantitativ syn på den kommunala demokratin. 
Det var en kontrast till den socialdemokratiska mer kvalitativa värderingen av 
den kommunala demokratin.

Frivilligprincipen ansågs vara ett större mått av demokrati än att slutföra re
formen genom tvång. Tvånget var ett tydligt ingrepp i den kommunala självsty
relsen. De hänvisade också till alt utredningar med koppling till den kommunala 
demokratin, liksom kommunalforskningsprojeklet, ännu inte var slutförda, vilket 
var ett skäl till att inte i nuläget slutföra indelningsreformen med hjälp av lag
stiftning. Det enskilt viktigaste argumentet var dock vad som hade angetts om 
frivilliga kommunsammanläggningar i riksdagsbeslutet 1962 och det löftesbrott 
som det socialdemokratiska partiet därmed hade gjort sig skyldigt till. Det hade 
inget med kommunal demokrati all göra.

Motsättningarna mellan Socialdemokraterna och borgerligheten om avväg
ningen mellan demokrati och effeklivitet/servicenivå återkom i några av de in
terpellations- och motionsdebatter som förekom i riksdagen under 1972, men 
framförallt vid riksdagsbehandlingen i mars 1973. Vid den senare tidpunkten 
uppmanade en riksdagsmajoritet regeringen att vara generös med att ge dispenser 
från sammanläggning 1974. men krävde även en översyn av den kommunala in- 
delningslagstiftningen.



Borgerligheten upprepade sin ståndpunkt att slutförandet av reformen skulle 
fa negativa kommunaldemokratiska effekter. Det hade redan visat sig i de sam
manläggningar som genomförts, där nackdelarna övervägde fördelarna. Medbor
garna ansågs ha en negativ syn på utfallet av sammanläggningarna och i en del 
fall fanns lokala opinioner som var motståndare till de sammanläggningar som 
avsågs genomföras 1974. i några fall hade den dokumenterats genom folkom
röstningar, där ett kompakt motstånd mot de planerade sammanläggningarna 
manifesterats.

De kommuner som namngavs i debatterna ansågs i flera fall ha en god ser
vicenivå, med egen högstadieskola. Utifrån dessa omständigheter fanns det skäl 
att ge kommuner dispens från att behöva ge upp sin självständighet 1974. Det 
fanns en rädsla för att sammanläggningarna ledde till sämre kommunal service 
och farhågorna delades ibland av det lokala näringslivet. Det var särskilt aktuellt 
i glesbygdsområden, inte minst i Norrland. Reformen riskerade, tvärtemot intent
ionerna, leda till större ojämlikheter i fråga om den kommunala servicen än i de 
befintliga kommunerna. Det var en följd av de långa avstånd som vissa medbor
gare skulle få till de nya kommunernas centralorter.

Därutöver skulle inflytandet över de kommunala besluten bli betydligt mindre 
till följd av den stora reduceringen av antalet kommunala uppdrag. Glesbygdsbe- 
folkningen skulle bli förlorare både i fråga om service och demokrati. Den soci
aldemokratiska politiken om att till varje pris fullt ut slutföra reformen ansågs 
vara ett uttryck för maktfullkomlighet och en nära identifikation med den statliga 
förvaltningen, vilket var ett resultat av partiets långa innehav av regeringsmak
ten. Socialdemokraternas förhållningssätt var inte särskilt bra utifrån ett demo
kratiskt perspektiv. Regeringen borde beakta önskemålen från kommunerna och 
de lokala opinionerna om uppskov med kommunsammanläggningama.

En riksdagsledamot (m) hävdade att de kommunalekonomiska svårigheterna 
under de första åren av 1970-talet delvis var orsakade av sammanläggningarna. 
Hon uttryckte tveksamhet om de redan genomförda sammanläggningarna hade 
medfört förbättrad effektivitet i den kommunala verksamheten i betydelsen bättre 
kommunal service till lägre kostnad för invånarna. Den kommunala administrat
ionen hade exapanderat betydligt efter sammanläggningarna. I 1973 års debatt 
framfördes farhågor för att sammanläggningarna skulle förstärka behovet av yt
terligare höjningar av kommunalskatten.

På grundval av mitt teoretiska perspektiv ifrågasattes det om inte båda effek
tivitetsmåtten, servicenivån och kostnadseffektiviteten, i vissa fall skulle fa ett 
negativt utfall genom sammanläggningarna. Att den kommunala demokratin 
skulle försämras togs närmast för självklart.

Vänsterpartiet kommunisterna motiverade sitt stöd till borgerligheten i frågan 
med behovet av att i enskilda fall beakta kommunernas önskemål och i den mån 
det framfördes några principiella ståndpunkter handlade det om att människor 
som var bosatta i glesbygd även i framtiden skulle ha möjlighet att bo kvar. Det 
kan tolkas som att partiet ansåg att sammanläggningarna skulle leda till en för
sämrad kommunal service och sämre kommunala insatser i fråga om näringspoli
tiken i de nya kommunernas periferi.

De socialdemokratiska riksdagspolitikerna tillstod att enstaka sammanlägg
ningar hade fått negativa effekter, men att det i det stora flertalet fall gått bra.



Slutförandet av reformen skulle leda till att kommunerna hade mer likvärdiga 
förutsättningar att klara av alla de uppgifter som landets kommuner hade ansvar 
för. Statsrådet Svante Lundkvist hävdade att kommunalforskningen hade visat att 
den kommunala demokratin inte var bättre i små kommuner än i större kommu
ner, men erkände att den stora reduceringen av antalet kommunala uppdrag inte 
var något positivt för demokratin. Oron för försämrad kommunal service var, en
ligt Lundkvist, obefogad.

Socialdemokraterna prioriterade kommunal effektivitet i betydelsen hög ser
vicenivå. Frågan om effektivitet med syfte på kostnadseffektivitet och begräns
ningar av den kommunala beskattningen var inte av större betydelse för Social
demokraterna, åtminstone inte utifrån vad som angavs vid riksdagsdebatterna. 
Det mer kvalitativa synsättet på kommunal demokrati fanns kvar, även om par
tiet 1973 uppvisades lite större ödmjukhet gentemot det av borgerligheten om
huldade kvantitativa perspektivet på den kommunala demokratin.

De kommuner som argumenterade mot sammanläggning 1971, men som med 
några få undantag tvingades till sammanläggning, framförde sällan några demo
kratiska motiv, frånsett att de i vissa fall hänvisade till att det fanns ett folkligt 
motstånd mot sammanläggning 1971. Oron för en försämrad kommunal service 
anfördes i större utsträckning, både i ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. 
Det senare var särskilt tydligt eftersom kommunerna bara påstod sig ha en ambit
ion om att få kvarstå som egen kommunal enhet fram till 1974.

Några kommuner såg en utebliven sammanläggning 1971 som ett sätt att 
undgå större höjningar av kommunalskatten under ytterligare tre år. De viktig
aste skälen som anfördes mot sammanläggning 1971 var olika former av prak
tiska motiv. Sammanläggningstrågan ansågs till exempel inte tillräckligt utredd, 
behov fanns alt slutföra olika investeringsprojekt och det rådde brist på lämpliga 
lokaler för den kommunala förvaltningen i centralorten.

De kommuner som ville slippa sammanläggning 1974 framförde i större ut
sträckning demokratiska motiv, inklusive att det fanns ett starkt folkligt motstånd 
mot sammanläggning, i vissa fall dokumenterat genom folkomröstningar. Del 
var dock inget dominerade skäl för att få bestå som egen kommun. De kommu
naldemokratiska argumenten gällde exempelvis att kontakterna mellan medbor
gare och politiker fungerade bäst i mindre kommuner. En kommun hänvisade till 
att kommunalforskningsprojektet hade visat att det utifrån demokratiska skäl inte 
var önskvärt med för stora kommuner.

Frågan om den kommunala servicen fördes dock fram i större utsträckning än 
de demokratiska aspekterna. Utifrån mitt teoretiska perspektiv var det framförallt 
fråga om den kommunala servicenivån. För det första att den nuvarande kom
munen hade en god servicenivå. Två omständigheter var särskilt viktiga, dels att 
det fanns en väl utbyggd kommunal administration, dels att kommunen förfo
gade över en egen högstadieskola eller att en sådan var på väg att etableras. För 
det andra skulle sammanläggningen medföra en betydande försämring av den 
kommunala servicen för kommunens invånare, då den kommunala administrat
ionen till mycket stor del skulle centraliseras. Några kommuner hävdade att 
sammanläggningen skulle leda till höjd kommunalskatt, antingen därför att öv
riga kommuner i blocket hade en högre skattesats, eller att sammanläggningen



medförde att de administrativa kostnaderna skulle öka så mycket att det tvingade 
fram en högre skatt.

Vid besluten om kommundelningarna som trädde i kraft 1980—2003 lyftes 
den kommunala demokratin fram som ett huvudmotiv till att göra delningarna. 
Del gjordes både av de lokala aktörer, ibland den odelade kommunen själv, som 
drev frågan om delning, och av de regeringar, främst borgerliga, som fattade be
sluten. De demokratiska fördelarna låg främst i att antalet förtroendevalda skulle 
öka väsentligt, vilket medförde närmare kontakter mellan väljare och kommu
nalpolitiker.

Alla de 13 kommuner som har tillkommit genom delning hade en demokratisk 
legitimitet genom att en majoritet i en folkomröstning eller en opinionsmätning 
eller i ett fall undertecknare av en namninsamling hade uttalat stöd för delning av 
kommunen. Däremot har det inte alltid funnits en majoritet för delning i hela den 
odelade kommunen, i den mån folkomröstningar och opinionsmätningar har ge
nomförts utanför del område som var aktuellt för att bilda en egen kommun. 
Delningarna kan ses som en reaktion mot att den kommunala demokratin för
sämrades, till följd av kommunblocksreformens sammanläggningar. Två andra 
förklaringar är brist på gemensam lokal identitet (samhörighet) i de nya kommu
nerna, vilket berörs i avsnittet nedan, samt centraliseringen av kommunal ser
vice, framförallt den kommunala administrationen.

Utifrån delningarnas effektivitet är bilden inte entydig. Framförallt skulle flera 
av de tidiga delningarna (1980—1983) medföra ökade kostnader och höjd utdebi
tering. Det var en följd av tillkommande kostnader för politisk organisation och 
förvaltning. Däremot skulle det i regel bli en högre servicenivå genom decentra
lisering av den kommunala administrationen. Det är intressant med tanke på att 
även sammanläggningarna syftade till att öka servicenivån, men att det inte 
skedde geografiskt neutralt till följd av centraliseringen av främst administrat
ionen. Slutsatsen är att den kommunala demokratin värderades högre än kost- 
nadseffektivitelen/utdebiteringen vid vissa av delningarna. Demokratin stod 
högre i kurs vid delningarna än vid sammanläggningarna.I4HS

1 de fyra riksdagsmotioner med förslag om nya sammanläggningar eller över
väganden av sammanläggningar som lämnades hösten 2012 är det på nytt ett 
nästan totalt fokus på en effektiv kommunal verksamhet i betydelsen servicenivå 
och kostnadseffektivitet. Frågan om den kommunala demokratin lyser nästan 
helt med sin frånvaro. Det är en återgång till 1960-talet och början av 1970-talet, 
medan det är ett rejält trendbrott jämfört med slutet av 1970-talet samt 1980- och 
1990-talen, dä den kommunala demokratin hade en hög dignitet och anfördes 
som en betydelsefull grund för delningarna.

Som avslutning skall frågeställningarna besvaras. Det gäller for det första: 
Vilken betydelse hade reformen för den stora kommunala expansionen? Det fö
refaller troligt att reformen förstärkte den kommunala expansionen i någon eller i 1408

1408 Riksarkivet, Amingc: Rcgcringsaktcr Kommundepartementet 1978-06-08, Nr II, 1979-02-08, 
Nr 22, 1979-04-20, Nr 27, samt 1981-12-22, Nr 2—3 och 5—7, och Rcgcringsaktcr Civildeparte
mentet 1990-11-08, Nr 12, 1992-11-12, Nr 7, och 1993-12-22, Nr 5. Regeringskansliets arkiv, 
Stockholm: Rcgcringsakt Inrikesdepartementet 1997-12-18, Nr, 64, och Rcgcringsakt Justitiedepar
tementet 2001-04-19, Nr 11.



viss mån, framförallt för den kommunala administrationen. Främst två omstän
digheter talar för att expansionen hade varit ganska stor även utan sammanlägg
ningarna. Den kommunala expansionen hade tagit fart redan innan reformens 
sammanläggningar hade påbörjats. Kostnadskrävande reformer som införandet 
av grundskolans högstadium, utbyggnaden av åldringsvården och uppbyggnaden 
av barnomsorgen skulle rimligen ha genomförts även om den gamla kommun
strukturen behållits. Möjligen skulle utbyggnaden av åldringsvården och barn
omsorgen ha skett i långsammare takt om det funnits fler små kommuner kvar.

Den kommunala expansionen var betydelsefull i ett övergripande samhälls
perspektiv utöver att den var en viktig del i utvecklingen av det svenska välfärds
samhället. Två företeelser kan särskilt lyftas fram. För det första att kvinnorna i 
större utsträckning blev yrkesarbetande och det kan ses som viktigt ur ett genus
perspektiv. Utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen underlättade även 
den utökade kvinnliga yrkesverksamheten. För det andra gick den kommunala 
expansionen, tillsammans med övrig offentlig expansion (offentlig verksamhet 
och transfereringar) så långt att Sverige fick ett av de högsta skattetrycken i värl
den. I flertalet andra länder har anhöriga, föreningar och privata företag utfört en 
del av de tjänster som i Sverige har kommit alt utföras i offentlig regi, inte minst 
av kommunerna. Det var sannolikt en av flera orsaker till att Sveriges ekono
miska tillväxt blev sämre efter början av 1970-talet. Det medförde att bruttonat
ionalprodukten per invånare (BNP per capita) utvecklades mindre positivt än i 
manga andra jamtorbara lander.

För det andra: Hur såg reformens anhängare respektive kritiker på avvägning
en mellan effektivitet och demokrati? Kommunblocksreformens främst anhäng
are var det socialdemokratiska partiet och partiet far anses ha lagt tonvikten på 
effektivitet i betydelsen högre servicenivå som en del i utbyggnaden av det 
svenska välfärdssamhället. Däremot gjorde partiet inte någon prioritering av 
kostnadseffektivitet för att begränsa höjningarna av den kommunala beskattning
en. I fråga om den kommunala demokratin hade Socialdemokraterna främst ett 
kvalitativt perspektiv. Den stora minskningen av antalet kommunala uppdrag an
sågs uppvägas av att de kvarvarande politikerna hade bättre förutsättningar att 
bedriva en aktiv kommunpolitik. Denna aktiva politik innebar en hög, men cent
raliserad, servicenivå, och en förmåga all styra den lokala samhällsutvecklingen 
genom en akliv näringspolitik. Min tolkning är att effektivitet (servicenivå) var 
viktigare än demokrati för Socialdemokraterna.

De borgerliga partierna, i synnerhet Centerpartiet, gjorde en annan avvägning 
mellan demokrati och effektivitet, där demokratin värderades högre, främst i ett 
kvantitativt perspektiv. 1 fråga om effektiviteten ville borgerligheten, särskilt 
Centerpartiet, ha en mer decentraliserad kommunal service. Under senare delen 
av processen fanns det, särskilt hos Moderaterna och i viss mån hos Centern, far
hågor för att sammanläggningarna skulle leda till en sämre kostnadseffektivitet 
och därmed en ökad risk för större höjningar av den kommunala beskattningen.

I40<> Lindbeck 1998 s 23ff, 36ff och 98ff. År 1970 låg Sverige på 4:c plats bland OECD-ländcrna i 
fråga om BNP per capita, medan man år 1997 hamnade på 18:c plats.



För det tredje gäller det följande frågor: Vilka var de mest frekventa motiven 
till motstånd mot sammanläggningar, en stark lokal identitet, att de befintliga 
kommunerna fungerade som lagom stora demokratiska enheter eller rädsla för en 
eentralisering av servicefunktioner? Det vanligaste motivet var risken för en för
sämrad kommunal service, främst till följd av centralisering av servicefunktion
er. Det är dock inte omöjligt att det fanns underliggande kommunaldemokratiska 
motiv. Demokratimotiven kunde även tolkas som ett egenintresse hos kommu
nalpolitikerna att få behålla sina positioner, då sammanläggningarna ledde till att 
många uppdrag försvann och att enskilda individer fick ge upp framskjutna po
sitioner. En faktor som ändå talar för att den kommunala demokratin hade bety
delse är den tonvikt som demokratifrågoma hade vid besluten om kommundel
ningarna. Det skulle visserligen kunna bero på att demokratiförlusterna blev up
penbara först efter sammanläggningarnas verkställande, men det förefaller inte 
troligt.

Lokal identitet och lokal identifikation 
som grund för kommunalt motstånd 
mot indelningsändringar
Den lokala identiteten har en nära koppling till begreppet hembygdskänsla och 
har en särskild förankring i en tillhörighetskänsla som kan liknas vid begreppen 
hemkänsla och kulturellt välbefinnande. Människorna känner sin omgivning väl 
och kan identifiera sig själva och den egna rollen i omgivningen.1410 Den svenska 
lokala identiteten anses i större utsträckning vara kopplad till socknarna än till de 
befintliga kommunerna. Det innebar att den lokala identiteten var tydligt knuten 
till den kommunindelning som fanns fram till 1952.1411 Lokal identifikation kan 
definieras som hur starkt individen identifierar sig med den egna kommunen.141“

Begreppen lokal identitet och lokal identifikation användes aldrig som argu
ment vid kommunsammanläggningama eller kommundelningarna. Däremot 
framfördes termen samhörighet i en del fall och det har jag i huvudsak jämställt 
med lokal identitet och lokal identifikation, vilket är en viss förenkling.

I den utredning som föregick 1962 års beslut om reformen fick frågan om 
samhörighet mellan de kommuner som skulle ingå i samma block liten uppmärk
samhet. Möjligen är betoningen av att blocken måste vara näringsgeografiskt 
sammanhängande enheter ett uttryck för en form av samhörighet med koppling 
till den lokala identiteten. Näringsstrukturen och formerna för att organisera pro
duktionen anses nämligen vara möjliga grunder för att konstruera den lokala 
identiteten.1413 Det som dock talar emot är att den svenska lokala identiteten 
främst ansågs vara kopplad till socknarna och inte till storkommunerna. Det

1410 Salomonsson 1994 s 103f.
1411 Gidlund 1994 s 190 och Karlsson 2007a s 17.
1412 Eythorsson 1998 s 6 och 178ff.
1413 Jonsson 1998 s 27-33.



skulle emellertid kunna ligga till grund för en tes om att kommuner som inte 
hade berörts av storkommunreformen, utan ännu utgjordes av den ursprungliga 
socknen, skulle vara särskilt obenägna att behöva ge upp sin kommunala själv
ständighet och därför skulle vara talrikt representerade bland de tvångssamman- 
slagna kommunerna 1971 och 1974.

1 anslutning till beslutet om reformen 1962 kom invändningar, med koppling 
till lokal identitet och lokal identifikation, främst från landskommuner vid re
missbehandlingen, samt från Centerpartiet och viss mån Högerpartiet vid riks
dagsbehandlingen. Några av länsstyrelserna framförde också begränsad kritik. 
Kommunerna var främst motståndare till att större städer och omfattande lands
bygdsområden sammanfördes till ett och samma block. Det ligger nära till hands 
att åtminstone delvis koppla motståndet till skilda lokala identiteter, då två grun
der för att forma en lokal identitet är näringsstrukturen och fysisk miljö.1414 
Länsstyrelserna var också skeptiska mot att sammanföra större städer och lands
bygdsområden.

En annan synpunkt var att block i glesbygd inte fick bli för stora till ytan, då 
del skulle bli svårt att uppnå samhörighet mellan medborgarna. Centerpartiet 
förde i sin partimotion fram krav på att hänsyn borde tas till faktorer som kultu
rella och traditionella band av samhörighet samt miljöfaktorer vid blockindel
ningen. Det är inte långsökt att här se en anknytning till begreppet lokal identitet 
och inte minst till Centerpartiets anslutning till idealmodellen om gemenskaps- 
kommunen.1415 Högerpartiet ville, liksom en del kommuner, i görligaste mån 
undvika att större städer och större landsbygdsområden ingick i samma block.

Vid blockindelningen var inte frågan om samhörighet mellan kommuner nå
got centralt argument för att motsätta sig ett visst förslag, även om det förekom i 
ett begränsat antal fall. Ett exempel var önskemålen från två eller tlera lands
kommuner om alt fä bilda landsbygdsblock, vilka låg i nära anslutning till större 
eller medelstora städer. Huvudmotivet var att slippa ingå i samma block som den 
närliggande staden. Sådana blockbildningar bröt mot reformprincipema och fick 
ingen acceptans hos regeringen vid de slutliga besluten om blockindelningen. 
Regeringen var istället ovanligt benägen att besluta om block som innebar att 
större städer blev centralort för kommunblock som även innehöll stora lands
bygdsområden. Det gällde exempelvis blocken med städerna Uppsala, Linkö
ping, Borås och Örebro som centralorter.

När kommuner som gränsade till större städer ville bilda ett eget block före
kom motiveringen att staden och den angränsande kommunen inte hade några 
gemensamma intressen, vilket kan tänkas ha anknytning till den lokala identite
ten. Möjligen går det också att se anknytningar till lokal identitet i de fall en 
kommun motsatte sig en blockbildning därför att den egna kommunens huvudort 
var ungefär lika stor som den föreslagna centralorten, vilket innebar en ökad risk 
för motsättningar. Långa geografiska avstånd mellan kommunerna kunde också 
vara ett skäl att hävda att det inte fanns någon samhörighet eller intressegemen
skap mellan kommunerna. Denna motivering framfördes exempelvis av Frostvi-

1414 Jonsson 1998 s 27 33.
1415 Dahlkvist (Lindberg) och Strandberg 1999 s 279ff.



kens kommun i Jämtlands län. Där var avståndet mellan de båda kommunernas 
huvudorter 14 mil, vilket borde vara en försvårande omständighet för att kunna 
uppnå en gemensam lokal identitet.

Frågan om bristande samhörighet framfördes inte i någon större utsträckning 
som argument av de kommuner som motsatte sig en sammanläggning 1971 eller 
1974. Ett exempel var dock när Alfta kommun i Gävleborgs län motsatte sig 
sammanläggning med övriga kommuner i Bollnäsblocket 1974, och ville kvarstå 
som egen kommun, alternativt läggas samman med Ovanåkers kommun. Det se
nare med hänvisning till den historiska samhörighet som fanns mellan de två 
kommunerna i Voxnadalen. Det här fallet av en gemensam lokal identitet, med 
betydelse för kommunindelningen, har tidigare påpekats i socialantropologen 
Ann-Kristin Ekmans avhandling. Hon menade att den lokala identiteten stärktes 
av att staten framstod som en fiende i frågan om kommunindelningen.141,1

Av de 38 kommuner som lades samman med tvång 1971 var det 14 som inte 
hade berörts av storkommunrefonnen 1952 och 1 1 av dem hade varit en egen 
socken redan före kommunbegreppets införande 1863. Av de 11 kommuner som 
tvångssammanlades 1974 var det 5 som hade lämnats utanför 1952 års samman
läggningar. Dessa kommuner hade utgjort egen socken före år 1863.1416 1417 1418 1419 En rela
tivt hög andel av de tvångssammanslagna kommunerna hade sålunda inte berörts 
av 1952 års reform. Det skulle kunna tyda på att den lokala identiteten och den 
lokala identifikationen var starkare i dessa kommuner.

Samtidigt var det få kommuner som anförde det som ett officiellt motiv för att 
slippa sammanläggning 1971 och 1974. Det talar mot att lokal identitet/lokal 
identifikation skulle ha haft någon större betydelse för motståndet mot samman
läggning. Det kan dock ha varit ett underliggande skäl som inte framfördes offi
ciellt, då det kanske uppfattades som mindre verkningsfullt hos de statliga orga
nen. Ett annat skäl till att vara något försiktig med att peka ut lokal identitet och 
lokal identifikation som grund för sammanläggningsmotstånd är den kritik som 
opponenten riktade mot min doktorsavhandling om storkommunrefonnen. Han 
ansåg att jag sannolikt överdrev den lokala identiteten som skäl för att motsätta 
sig kommunsammanläggningar.141 s

Vid de 13 kommundelningar som har genomförts framfördes bristande sam
hörighet eller bristande gemenskap i den befintliga kommunen i flera fall som ett 
skäl för delning. Det framgår både av min egen undersökning och av tidigare 
forskning. Argumenten om bristande samhörighet kunde dock inte konkurrera 
med de kommunaldemokratiska motiven för delning.1414

Slutligen skall följande fråga besvaras: Vilka var de mest frekventa motiven 
till motstånd mot sammanläggningar, en stark lokal identitet, att de befintliga 
kommunerna fungerade som lagom stora demokratiska enheter eller rädsla för en 
centralisering av servicefunktioner? Argument med anknytning till lokal identitet

1416 Ekman 1991 s 130 148.
1417 Sveriges församlingar genum tiderna 1989, Ivarsson 1992 och Andersson 1993.
1418 Nilsson 2004 s 904 911.
1419 Erlingsson 2001 s 661ff och Nielsen 2003 s 219ff.



framfördes inte i någon större utsträckning. Möjligen fanns del som ett underlig
gande motiv.

Övergången till större kommunala enheter 
kontra samhällsutvecklingen i Sverige och 
Europa
I de teoretiska utgångspunkterna har framförallt tre förklaringar till varför kom
munsammanläggningar kommit till stånd i ett flertal europeiska länder tagits 
upp. För det första, välfärdsstatens expansion. Den har inneburit en stor utbygg
nad av den offentliga sektorn, där riktlinjerna för utvecklingen har fastställts på 
riksnivå. Kommunerna har sedan i de flesta fall fått svara för verkställandet.14“11 
För det andra, urbanisering och funktionella förändringar i den offentliga sek
torn. Urbaniseringen har inneburit en koncentration av befolkningen till tätorter 
och städer. Kommunikationerna har också utvecklats genom bilismens genom
brott.1420 1421 Funktionella förändringar i den offentliga sektorn har framförallt gällt 
en förskjutning av ansvarsområden från central nivå till regional och lokal 
nivå.1422 1423 För det tredje, ett politiskt perspektiv, där olika partipolitiska intressen 
påverkade övergången till större kommunala enheter. Ett partipolitiskt skäl till att 
ändra kommunindelningen skulle vara att en sådan förändring underlättade ge
nomförandet av partiets viktigaste frågor.142’

Om de tre punkterna först appliceras på kommunblocksreformen har den 
första och den tredje punkten ett nära inbördes samband, eftersom det socialde
mokratiska partiet var den politiska kraft som under många år i regeringsställ
ning gick i spetsen för välfärdssamhällets kraftiga utbyggnad, inklusive en mer 
aktiv samhällsplanering. Det får anses vara i linje med partiets ideologiska profil 
och med tanke på Socialdemokraternas höga väljarstöd i riksdagsvalen under 
1960- och 1970-talen var det en politisk inriktning som hade en relativt bred 
folklig förankring. Utbyggnaden av välfärden finansierades med en allt högre be
skattning av medborgarna och på 1970-talet hade Sverige med internationella 
mått fält ett mycket högt skattetryck. Borgerligheten, i synnerhet Folkpartiet och 
Centerpartiet, hade dock ställt sig bakom huvuddragen i expansionen av väl
färdssamhället och del utökade skattetrycket.

Även den andra punkten om urbanisering och funktionella förändringar i den 
offentliga sektorn stämmer relativt väl in på Sverige. Det gäller särskilt urbanise
ringsprocessen, där andelen tätortsboende ökade från 66,2 procent 1950 till 82,7 
procent 1975. Ökningen var som starkast mellan 1960 och 1970, då urbanise
ringsgraden ökade från 72,7 till 81,4 procent. De båda riksdagsbesluten om re
formen fattades under denna tidsperiod (1962 och 1969). De funktionella föränd-

1420 Kjellberg 1988 s 39 47 och Brans 1992 s 429ff.
1421 Brans 1992 s 432ff, Norton 1994 s 37ff och Eythörsson 1998 s 26f.
1422 Brans 1992 s 432ff och Norton 1994 s 37ff.
1423 Kjellberg 1988 s 66, Sharp 1988 s 103 och Brans 1992 s 435ff.



ringarna i den svenska offentliga sektorn var inte så omfattande, ulan det hand
lade i större utsträckning om att göra en kommunal sammanläggningsreform i 
syfte att ha kvar ett brett kommunalt ansvarsområde. Bilden var dock inte enty
dig, då det delade huvudmannaskapet (mellan staten och kommunerna) för skol
väsendet bestod långt efter reformens slutförande. Den samlade bilden var att de 
svenska kommunerna hade ett stort ansvarsområde i jämförelse med flertalet 
andra länder i Europa, inklusive de nordiska.1424 1425

Utvecklingen harmoniserar sålunda väl med de faktorer som anses öka förut
sättningarna för att sammanläggningar skall ske. Det handlar om:

• En med internationella mått tämligen omfattande offentlig expansion, där 
kommunerna anförtroddes en viktig roll som verkställare av statliga välfärds- 
intenlioner.

• En snabb urbaniseringsprocess fram till 1970, som medförde befolknings- 
minskningar i många mindre kommuner.

• Det socialdemokratiska partiet satt oavbrutet i regeringsställning och hade en 
ideologisk övertygelse om att kommunsammanläggningar behövde komma 
till stånd samt hade politisk handlingskraft att implementera sammanlägg
ningarna fullt ut, trots visst kommunalt motstånd.

Ytterligare en faktor som inte har någon koppling till de tre förklaringarna ovan, 
men som inte saknade betydelse var att Sverige redan hade genomfört en stor in- 
delningsreform (1952). Det fanns bara kvar ett fatal kommuner med riktigt låg 
folkmängd. Statsmakten hade därmed erfarenhet av att genomföra en indelnings- 
reform, liksom flertalet av landets kommuner.

Vid en jämförelse med de andra nordiska länderna visar det sig att Danmark 
uppvisar störst likheter med den svenska utvecklingen, både i fråga om samman
läggningarnas omfattning och forklaringsfaktorer. Mellan 1960 och 1974 mins
kade antalet danska kommuner från 1388 till 275. Principbeslutet fattades 1967 
när Socialdemokraterna satt i regeringsställning, men flertalet av sammanlägg
ningarna genomfördes 1970, då landet styrdes av en borgerlig regering. År 1975 
hade de danska kommunerna i genomsnitt 18 400 invånare mot 29 500 i Sve
rige.14-2 I urbaniseringsgrad låg Sverige och Danmark jämsides, med 77 procent 
tätortsboende 1965 och 83 procent 1975. Sverige hade däremot en högre andel 
offentliga utgifter och därmed ett högre skattetryck i relation till BNP än i Dan
mark, men med internationella mått låg Danmark ändå mycket högt.1426

Det socialdemokratiska partiel i Danmark satt i regeringsställning under 18 år 
av perioden 1950-1975. Partiets väljarstöd var dock aldrig lika starkt som i Sve
rige.1427 1428 En faktor som gjorde sammanläggningarna lättare i Danmark än i Sve
rige var de mycket kortare geografiska avstånden till följd av landets mindre are
al och högre befolkningstäthet.I42s År 2007 genomfördes en andra indelningsre-

1424 Lidström 2003 s 10-16 och Petersson 1994 s 23-34.
1425 Wångmar 2008 s 320.
1426 Stålvant 1984 s 53-60.
427 Politik i Norden. En jämförande Översikt 1984 s 220ff.

1428 Stålvant 1984 s 50f.



form i Danmark, varvid antalet kommuner reducerades från 269 till 98 (-64 pro
cent). Reformen drevs igenom av en borgerlig regering. Kommunerna fick en 
medelfolkmängd på 55 600 invånare. Det var klart högre än i Sverige, där kom
munerna då i medeltal hade 31 400 invånare.14 ’ Denna reform har delvis funge
rat som ett föredöme för svenska politiker som vill ha nya kommunsammanlägg
ningar.

I Finland och Norge genomfördes mer begränsade sammanläggningar på 
1960- och 1970-talen. Mellan 1965 och 1977 minskade antalet kommuner i Fin
land från 546 till 464. Riksdagsbeslutet om sammanläggningar hade haft en mål
sättning att halvera antalet kommuner och alt kommunerna skulle ha minst 4000 
invånare. Det genomfördes dock inte alls fullt ut till följd av politisk oenighet på 
riksplanet. Kommunernas genomsnittliga folkmängd var år 1975 9900 invånare. 
Under 2000-talet har sammanläggningarna tagit fart efter ett initiativ på nationell 
nivå och vid 2013 års början hade Finland 320 kommuner, med en medelfolk
mängd på 17 000 invånare.

I Norge beslutade stortinget 1956 om en sammanläggningsreform efter förslag 
från det regerande Arbeiderpartiet. År 1960 fanns det 732 kommuner. Samman- 
läggningsprocessen pågick under 1960-talet och början av 1970-talet. Antalet 
kommuner var 1974 443, med en genomsnittlig folkmängd på 9100 invånare. År 
2013 hade Norge 428 kommuner, 15 färre än 1974.

Finland och Norge hade båda ännu på 1970-talet en relativt låg urbaniserings
grad. År 1975 var andelen tätortsboende 64 procent i Finland och 66 procent i 
Norge, vilket var nästan 20 procentenheter lägre än i Sverige och Danmark. För 
Finlands del hängde det samman med att jord- och skogsbrukssektorn hade en 
klart högre andel yrkesverksamma än i Sverige, Danmark och Norge. Befolk
ningstätheten i Finland och Norge var något lägre än i Sverige. Det fanns skill
nader mellan Finland och Norge i nivån på offentliga utgifter och skattetryck. 
Finlands utgiftsnivå och skattetryck låg efter Sveriges, Danmarks och Norges. 
Norges utgifter låg dock lägre än Danmark och i synnerhet Sverige.1429 1430

Det socialdemokratiska regeringsinnehavel i Norge uppgick till 18 år av peri
oden 1950-1975, i enpartiregeringar. Arbeiderpartiet befann sig i opposition un
der åren 1965 -1971 och 1972-1973, alltså under större delen av sammanlägg
ningarnas genomförande, vilket kan ha haft betydelse för alt sammanläggningar
na inte blev så omfattande. I Finland var Socialdemokraterna regeringsparti un
der 15 år av perioden 1950-1975, men det egna regeringsinnehavet var bara ett 
år.1431

Sammanfattningsvis hade Finland och Norge en klart lägre urbaniseringsgrad 
än Sverige. Ländernas offentliga utgifter och skattetryck låg lägre än i Sverige, 
för Finland väsentligt lägre. En annan omständighet var att de socialdemokra
tiska partierna inte hade regeringsmakten under lika många år som i Sverige. För 
Finlands del var det sällsynt att partiet regerade på egen hand. Utifrån förkla-

1429 Wångmar 2008 s 320.
1430 Stålvant I984s37 60.
1431 Politik i Norden. En jämförande Översikt 1984 s 220.



ringsmodellen i de teoretiska utgångspunkterna var del följdriktigt att samman
läggningarna blev mindre omfattande i Finland och Norge än i Sverige.

På Island gjordes i det längsta bara ett fatal sammanläggningar, trots att frågan 
funnits på den politiska dagordningen under lång tid. Ett skäl var att kommun
sektorn utgjorde en begränsad del av den offentliga sektorn. År 1981 fanns det 
224 kommuner, lika många som 1960. Sammanläggningarna inleddes först i bör
jan av 1990-talet och 1994 fanns del 171 kommuner. Under 2000-talet har pro
cessen fortsatt. Vid början av år 2013 hade Island 74 kommuner. Den genom
snittliga folkmängden var 4300 invånare. Den småskaliga indelningen skall ses 
mot bakgrund av att Islands offentliga utgifter har varit lägre än i de övriga nor
diska länderna, att kommunerna har spelat en begränsad roll i den offentliga sek
tom och att det socialdemokratiska partiet normalt inte har intagit rollen som le
dande regeringsparti. Däremot har landet en hög urbaniseringsgrad (högre än 
Sverige och Danmark), vilket skulle tala för omfattande kommunsammanlägg- 
ningar.1432 De teoretiska utgångspunkterna får alltså i huvudsak anses vara till
lämpliga även i fråga om utvecklingen på Island.

Länder i Europa med hög kommunal medelfolkmängd är Storbritannien, Ir
land. Portugal och Nederländerna, medan låg genomsnittlig folkmängd finns i 
Italien, Tyskland, Spanien, Luxemburg, Österrike, Schweiz och särskilt i Frank
rike. Länderna med lägst genomsnittlig folkmängd har bara gjort begränsade 
sammanläggningar eller inga alls. Skäl till uteblivna sammanläggningar har bl.a. 
varit (vilket inte innebär att alla punkter är tillämpliga för samtliga länder som 
har låg medelfolkmängd i kommunerna):1433

• Ett starkt lokalt motstånd mot kommunsammanläggningar, vilket statsmakten 
inte har kunnat eller velat sätta sig över.

• Förhållandevis låg urbaniseringsgrad.
• Socialdemokratiska/socialistiska partier har inte varit dominerande rege

ringspartier under lång lid.
• De offentliga utgifterna och skattetrycket har inte utgjort någon riktigt hög 

andel av bruttonationalprodukten.
• En del av länderna är federala stater, där kommunal lagstiftning i vissa fall 

kan beslutas av delstaterna.
• Mellankommunal samverkan är utbredd.
• Uppgiftsfördelningen inom den offentliga sektorn har anpassats till en små

skalig kommunindelning genom alt uppgifter som, exempelvis i de nordiska 
länderna, utförs av primärkommunema kan ligga på regionala organ, varvid 
det kan finnas sådana organ i flera nivåer, eller utföras i statlig regi.

De aktuella länderna har sålunda valt en annan väg än vad Sverige gick in för 
under 1960-talet och början av 1970-talet.

Avslutningsvis skall följande frågor besvaras: Vilka strukturella samhällsför
ändringar bidrog till att reformen kom till stånd? Vilka likheter och skillnader

1432 Eythôrsson 1998 s 32.
1433 Eythôrsson 1998 s 27, Lidström 2003 samt Baldcrshcim och Rose 2010a s 1 20.



fanns med andra länder i Europa gällande förekomsten av sammanläggningar, 
omfattningen av dessa och tidpunkten? Särskilt två strukturella samhällsföränd
ringarna påverkade tillkomsten av kommunblocksreformen. För del första den 
offentliga sektoms stora expansion, där kommunerna skulle spela en viktig roll. 
För det andra urbaniseringsprocessen, som inte minst hängde samman med 
industrialiseringsprocessen, samtidigt som antalet anställda i jordbrukssektorn 
reducerades relativt snabbt. Tidpunkten för kommunblocksreformen låg i huvud
sak i tidsmässig fas med reformerna i Danmark, Norge och Finland. För Sveriges 
del var det dock en andra indelningsreform, medan övriga nordiska länder ge
nomförde sin första reform. Även andra europeiska länder genomförde indel- 
ningsreformer vid ungefär samma tidpunkt eller något senare. Den svenska re
formen var ovanligt långtgående. Ett annat utmärkande drag var att den slutför
des fullt ut, vilket inte var fallet i en del andra länder.



13. ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING

Sverige genomförde 1952 en första kommunindelningsreform, varvid antalet 
kommuner minskade med 58 procent, från 2498 till 1037. Redan sju år senare, 
1959, ansåg den socialdemokratiska regeringen att det kunde finnas behov av en 
andra reform. Därför tillsattes en statlig utredning, som först bara bestod av 
tjänstemän. Senare tillkom även politiker. En enig utredning presenterade i bör
jan av 1961 ett betänkande med förslag om en sammanläggningsreform. Landet 
skulle indelas i kommunblock som normalt borde ha minst 8000 invånare 1975. 
Blocken skulle byggas upp efter centralortsprincipen. Den kommunala administ
rationen och en del annan kommunal service skulle samlas i centralorten. Block
en skulle vara näringsgeografiskt sammanhängande områden.

Avsteg från huvudprinciperna måste ske sparsamt, men var aktuellt dels i 
storstadsområdena, där centralortsprincipen inte kunde tillämpas helt, dels i gles
bygd, där riktpunkten för folkmängden inte alltid kunde upprätthållas.

Till skillnad från storkommunreformen skulle indelningsändringama genom
föras successivt och på frivillig väg. Det obligatoriska utgjordes av indelningen i 
block och att blocken måste inrätta samarbetsnämnder. Utredningen hade ett ef- 
fektiviletsperspektiv och del övergripande syftet var att kommunerna mer aktivt 
kunde bygga ut sin service för att stärka det svenska välfärdssamhället lokalt. 
Den enskilt viktigaste frågan var att alla block skulle ha egen högstadieskola, 
varför det på sikt inte skulle finnas behov av någon större kommunal samverkan 
kring grundskolan. De kommunaldemokratiska konsekvenserna av reformen äg
nades liten uppmärksamhet, utan effektivitet/service prioriterades framför demo
krati.

När utredningen remissbehandlades tillstyrkte nästan alla statliga organ för
slagen i utredningen, medan kommunerna inte var lika positiva. Del fanns ingen 
majoritet bland kommunerna för att tillstyrka förslaget i befintligt skick. Merpar
ten av kommunerna var dock för en reform. Motståndet kom främst från kom
muner med relativt låg folkmängd och som därför sällan kunde fa bli eget block 
eller centralortskommun.

Regeringens proposition låg i linje med vad som föreslagits i utredningen. Två 
ändringar var dock att samarbetsnämnderna inte föreslogs bli obligatoriska i 
blocken, och att regeringen skulle få i uppdrag att göra en uppföljning av sam
manläggningarnas omfattning och redovisa den för riksdagen 1967.

Vid utskottsbehandlingen i riksdagen 1962 kom Socialdemokraterna och 
Folkpartiet överens om att frivilligheten vid sammanläggningarna skulle strykas 
under ytterligare och uppföljningen av utfallet fram till 1967 utgick. Vid riks
dagsbeslutet 1962 fick denna linje även stöd av Kommunisterna. I övrigt var det 
i stort sett helt enligt vad som hade föreslagits av utredningen och av regeringen. 
Utredningarnas stora inflytande var då ett utmärkande drag för den svenska poli
tiska kulturen.

Centerpartiet och Högerpartiet gick båda mot riksdagsbeslutet, men Center
partiets motstånd var starkare och mer principiellt än Högerpartiets. Socialdemo
kraterna och Centerpartiet framstod som motpolerna genom hela reformen. Soci
aldemokraterna förespråkade centralisering, medan Centerpartiet förespråkade



decentralisering och stor kommunal självstyrelse. Partiet sade sig också värna 
om den kommunala demokratin, särskilt alt antalet kommunala uppdrag borde 
förbli högt, vilket ansågs skapa en god grund för omfattande personliga kontak
ter mellan väljare och valda.

Efter riksdagens principbeslut hade länsstyrelserna i uppdrag att lägga fram 
förslag till blockindelning, men benägenheten att följa reformprincipema varie
rade. Kommunernas inställning till förslagen till blockindelning var relativt posi
tiv, och ungefär två tredjedelar av kommunerna tillstyrkte förslagen. Det mest 
principiella motståndet kom från de 92 kommuner som antingen ville bilda eget 
block eller bli centralortskommun, trots att dessa krav sällan var i linje med re
formprincipema. Sådana krav framfördes främst från kommuner med borgerlig 
majoritet.

Regeringsbesluten om blockindelningen fattades 1963—1964 och innebar en 
relativt omfattande reducering av antalet block i relation till vad länsstyrelserna 
hade föreslagit, då antalet block minskade från 338 till 282. Minskningen innebar 
att fler kommuner inte hade falt gehör för sitt önskemål om blockindelningen. 
Del första steget i implementeringen fick därmed ett större mått av enhetlighet än 
om länsstyrelserna på egen hand hade fatt utforma indelningen. Regeringen följ
de sålunda reformprincipema bättre än länsstyrelserna.

Helt frivilliga kommunsammanläggningar för att implementera reformen ägde 
rum 1965, 1967 och 1969. Antalet kommuner reducerades därigenom från 1006 
till 848. Flest sammanläggningar skedde 1967, då antalet kommuner minskade 
från 995 till 900. Bland dessa tidiga sammanläggningar var kommuner med soci
alistisk majoritet överrepresenterade. Det fanns även tydliga skillnader mellan 
länen. Många tidiga sammanläggningar ägde rum i Blekinge, Örebro och Norr
bottens län.

Sett till hela landet avlöpte inte sammanläggningarna i det tempo som den so
cialdemokratiska regeringen uppenbarligen hade förväntat. Partiet gick därför di
rekt efter sin stora seger i valet till andra kammaren 1968 in för att med hjälp av 
tvångslagstiftning slutföra reformen till 1974. Frågan remissbehandlades först 
och nästan hälften av alla kommuner motsatte sig att avskaffa principen om att 
alla sammanläggningar måste genomföras på frivillig väg. Det alternativ riksda
gen sedermera fastställde fick stöd av en Ijärdedel av kommunerna.

Del fanns en tydlig blockpolitisk skiljelinje i kommunerna. Kommuner med 
borgerlig majoritet var långt mer benägna att vilja behålla frivilligprincipen än 
kommuner med socialistisk majoritet. Det förekom också oenighet genom vote
ringar eller reservationer i över 20 procent av landets kommuner och de blockpo
litiska motsättningarna var tydliga. Kommunernas ställningstagande i denna del 
av processen har inte tidigare varit föremål för forskning. Förslaget om att slut
föra reformen till 1974 fick ett starkt stöd från de statliga myndigheterna.

Riksdagsbeslutet om tvångslagstiftningen fattades 1969 och konflikten följde 
den traditionella blockgränsen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommu
nisterna ville ha tvångslagstiftning, medan alla de tre borgerliga partierna var 
mot att ta bort frivilligheten. Med tanke på att Socialdemokraterna för första 
gången sedan 1944 hade majoritet i riksdagens båda kamrar får det anses troligt 
att det rådde en särskild politisk kultur i riksdagen. Den socialdemokratiska om
svängningen var ett flagrant löftesbrott i relation till riksdagsbeslutet 1962 och



vad socialdemokratiska partiföreträdare hade upprepat så sent som 1967. Den 
ändrade ståndpunkten var sannolikt inte till fordel för partiet vid riksdagsvalen
1970 och 1973, men det fanns ett flertal andra faktorer som spelade in för tillba
kagången.

Reformen slutfördes genom sammanläggningar 1971 och 1974. Det viktigaste 
sammanläggningstillfallet var 1971, då antalet kommuner minskade från 848 till 
464. I tre län, Kronoberg, Gotland och Norrbotten, var reformen helt slutförd 
1971, medan den var nästintill färdig i Örebro och Västmanlands län. Skillnader
na mellan länen var betydande i fråga om takten i sammanläggningarna och efter
1971 års sammanläggningar återstod många sammanläggningar i Kristianstads, 
Malmöhus, Hallands, Älvsborgs, Jämtlands och Västerbottens län. Genom 1974 
års sammanläggningar reducerades antalet kommuner från 464 till 278. Del var 
totalt 49 kommuner som tvångssammanslogs 1971 (38 kommuner) och 1974 (11 
kommuner). Det stora flertalet av dessa hade en borgerlig fullmäktigemajoritet. 
Det fanns en tydlig skiljelinje mellan Socialdemokraterna och borgerligheten vid 
kommunernas sammanläggningsbeslut. De borgerliga partierna tog i betydligt 
större utsträckning ställning mot sammanläggning. Även här saknas tidigare 
forskning, varför mina resultat tillför ny kunskap, även om resultaten inte är sär
skilt överraskande.

Det främsta motivet till motståndet var farhågor för försämrad kommunal ser
vice till följd av centraliseringen av kommunala servicefunktioner. Del gällde 
särskilt den kommunala administrationen (kommunalkontoret). Kommunalde
mokratiska motiv framfördes däremot mer sparsamt. Samma sak gällde för skäl 
med anknytning till begreppet lokal identitet (samhörighet och gemenskap). Ut
över de formellt tvångssammanslagna kommunerna fanns det kommuner som på 
olika sätt markerade sitt missnöje med att behöva ge upp sin självständighet, an
tingen genom att begära sammanläggning enbart därför att lagen angav detta, el
ler att inte begära sammanläggning alls, men samtidigt inte heller ansöka om att 
slippa sammanläggning. Det råder ingen tvekan om att reformen inte hade kun
nat implementeras fullt ut till 1974 utan den tvångslagstiftning som infördes 
1969.

Efter reformens slutförande 1974 har bara en kommun upphört, vilket skedde 
år 1977. Del var en inom kommunblocksreformen uppskjuten sammanläggning. 
Totalt 13 nya kommuner har tillkommit till toljd av kommundelningar mellan 
1980 och 2003. Det har i flera fall funnits blockpolitiska motsättningar vid de 
kommunala besluten om delningar. Socialdemokraterna har motsatt sig över 
hälften av delningarna, medan de borgerliga partierna i regel varit delningsföre- 
språkare. Ett annat uttryck för en blockpolitisk skiljelinje är att 9 av 13 kommu
ner har tillkommit efter beslut av borgerliga regeringar, medan fyra har falt bifall 
av en socialdemokratisk regering.

Under hösten 2012 lämnades fyra riksdagsmotioner som tar upp frågan om 
nya kommunsammanläggningar. Motionerna har samma betoning av effektivi
tet/service som anfördes för kommunblocksreformen, medan det demokratiska 
perspektivet knappast ägnas någon uppmärksamhet. Motionerna avslogs dock av 
riksdagen i april 2013.

Den svenska kommunblocksreformen var mer långtgående än de samtida 
sammanläggningarna i de andra nordiska länderna. Det bidrog till att ytterligare



sammanläggningar därefter inte har kommit till stånd i Sverige, medan det skett i 
Danmark och Finland. Danmark genomförde en relativt omfattande indelningsre- 
form, medan sammanläggningarna i Finland och Norge var mer blygsamma. En 
viktig orsak till sammanläggningarnas omfattning var att den svenska socialde
mokratiska regeringen uppvisade stor handlingskraft att implementera reformen 
fullt ut, trots en hel del kommunala protester. En annan förklaring kan ha varit att 
den offentliga expansionen var allra störst i Sverige. I Västeuropa har vissa län
der behållit en småskalig kommunstruktur. Det gäller i synerhet Frankrike, men 
även i Schweiz och Österrike är kommunernas genomsnittliga folkmängd förhål
landevis låg. Lägre offentliga utgifter, annan uppgiftsfördelning inom den offent
liga sektorn, lägre urbaniseringsgrad och mindre inflytande för socialdemokra
tiska/socialistiska partier är troliga förklaringar till fåtaliga eller obefintliga kom
munsammanläggningar.

Den viktigaste orsaken till att reformen kom till stånd var att det svenska 
statsbärande partiet (Socialdemokraterna) hade stora ambitioner att ytterligare 
bygga ut välfärdssamhället och att det borde ske med kommunerna som utförare. 
En annan orsak var den snabba urbaniseringsprocessen, som medförde befolk- 
ningsminskningar i många svenska landskommuner. Reformen kunde implemen- 
teras fullt ut till följd av stor handlingskraft hos regeringspartiet, men det fick 
sannolikt vissa negativa konsekvenser for partiets väljarstöd i de följande valen. 
Utan denna handlingskraft hade Sverige med stor sannolikhet haft fler kommu
ner än de 290 som finns i nuläget. Centerpartiet framstod som Socialdemokrater
nas huvudmotståndare i synen på kommunblocksreformen.

Föreliggande studie tillför ny kunskap dels om den kommunala remissbehand
lingen av promemorian om reformens slutförande 1968—1969, dels om alla kom- 
munsammanläggningama i reformen, genomförda 1965, 1967, 1969, 1971 och 
1974. I det senare fallet har den partipolitiska dimensionen inte studerats på ett 
systematiskt sätt. Det visar sig att det fanns klara inslag av partipolitiska konflik
ter på kommunal nivå, vilket är ett forskningsresultat av intresse, även om det 
inte framstår som särskilt förvånande. Riksdagsbehandlingen har inte heller varit 
föremål för så ingående forskning tidigare, även om de partipolitiska skiljelinjer
na naturligtvis har varit väl kända. Det allra viktigaste med arbetet torde ändå 
vara att det ger en helhetsbild av den svenska kommunala indelningens utveckl
ing mellan 1952 och 2013. Det gäller både regelverkets utveckling och samtliga 
enskilda kommunala indelningsändringar under perioden. Studiens internation
ella perspektiv på den svenska utvecklingen vidgar också forskningshorisonten.
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kommun.
1965- 10-15, Nr 28, Sammanläggning av Stocksunds köping med Djursholms stad.
1965-12-17, Nr 21, Sammanläggning av Österåkers och Ljusterö kommuner.
1965-12-17, Nr 22 Sammanläggning av Östra Vikbolandcts och Västra Vikbolandcts kommuner.
1965-12-17, Nr 23, Sammanläggning av Lyckcby kommun med Karlskrona stad.
1965-12-17, Nr 24, Sammanläggning av Olofströms köping med Jämshögs och Kyrkhults kommu

ner.
1965-12-17, Nr 25, Sammanläggning av Asarums, Hällaryds och Mörrums kommuner med Karls

hamns stad.
1965-12-17, Nr 26, Sammanläggning av Södra Vänc landskommun med Trollhättans stad.
1965-12-17, Nr 27, Sammanläggning Götene köping samt Husaby och Kinnckullc kommuner.
1965-12-17, Nr 28, Sammanläggning av Kumia landskommun med Kumia stad.
1965-12-17, Nr 29, Sammanläggning av Hedemora landskommun med Hedemora stad.
1965-12-17, Nr 30, Sammanläggning av Nedertorneå och Karl Gustavs landskommuner med Hapa

randa stad.
1965-12-30, Nr 18, Sammanläggning av Östhammars och Öregrunds städer.



1966-01-27, Nr 33, Föreskrifter rörande sammanläggningsdclcgcradc i den vidgade Karlshamns stad.
1966-02-1 1, Nr 26, Sammanläggning av Angereds kommun och Bergums församling i Stora Lundby 

kommun med Göteborgs stad.
1966-02-11, Nr 27, Sammanläggning av Ullvättcms kommun med Storfors köping.
1966-02-11, Nr 28, Överflyttning av Tångersåsa socken från Hallsbergs köping till Lekebergs kom

mun.
1966-03-04, Nr 22, Föreskrifter rörande sammanläggningsdclcgcradc i den vidgade Karlskrona stad.
1966-03-04, Nr 23, Sammanläggning av Tjämö och Vette kommuner med Strömstads stad.
1966-03-1 1. Nr 25, Sammanläggning av Kärna kommun med Linköpings stad.
1966-03-11, Nr 26, Sammanläggning av Levene, Ryda och Vedums kommuner med Vara köping.
1966-03-18, Nr 31, Sammanläggning av Ivetofta kommun med Bromölla köping.
1966-03-18, Nr 32, Sammanläggning av Fryksändc och Vitsands kommuner.
1966-03-18, Nr 33, Föreskrifter rörande sammanläggningsdclcgcradc i den vidgade Olofströms kö- 

ping.
1966-03-25, Nr 31, Sammanläggning av Stora Kopparbergs och Vika kommuner med Falu stad. 
1966-03-25, Nr 32, Sammanläggning av Enhöma kommun med Södertälje kommun.
1966-03-25, Nr 33, Föreskrifter rörande sammanläggningsdclcgcradc i den vidgade Kumia stad. 
1966-03-25, Nr 34, Föreskrifter rörande sammanläggningsdclcgcradc i den nybildade Vikbolandcts 

kommun.
1966-04-01, Nr 19 (26), Sammanläggning av Torslanda, Säve och Tuve kommuner med Göteborgs 

stad.
1966-04-01, Nr 27, Sammanläggning av Gladhammars kommun med Västerviks stad.
1966-04-01, Nr 28, Föreskrifter rörande sammanläggningsdclcgcradc i den vidgade Haparanda stad. 
1966-04-15, Nr 15, Sammanläggning av Östra Fågelviks kommun med Karlstads stad.
1966-04-15, Nr 16, Sammanläggning av Svärta kommun med Nyköpings stad.
1966-04-15, Nr 17, Sammanläggning av Träslövs kommun med Varbergs stad samt överförande av 

område av Tvååkers kommun till samma stad.
1966-04-15, Nr 18, Sammanläggning av Oxic kommun med Malmö stad.
1966-04-15, Nr 19, Sammanläggning av Nederkalix och Tore kommuner.
1966-04-15, Nr 20, Sammanläggning av Södra Hagunda och Vaksala kommuner med Uppsala stad.
1966-04-15, Nr 21, Sammanläggning av Toms kommun med Lunds stad.
1966-04-15, Nr 22, Ändrad indelning av Svartå kommun.
1966-04-15, Nr 23, Sammanläggning av Tivedens kommun med Laxå köping.
1966-04-15, Nr 25, Föreskrifter rörande sammanläggningsdclcgcradc för de sammanslagna Östham

mars och Öregrunds städer.
1966-04-15, Nr 26, Föreskrifter rörande sammanläggningsdclcgcradc för den vidgade Götene köping. 
1966-04-21, Nr 24, Sammanläggning av Olands och Rasbo kommuner.
1966-04-21, Nr 25, Sammanläggning av Östgöta-Dals kommun med Vadstena stad.
1966-04-21, Nr 26, Sammanläggning av Linderås kommun med Tranås stad.
1966-04-21, Nr 27, Sammanläggning av Hakarps kommun med Huskvarna stad.
1966-04-21, Nr 28, Sammanläggning av Mörbylånga och Ottenby kommuner.
1966-04-21, Nr 29, Sammanläggning av Nosaby, Vä, Träne och Araslövs kommuner med Kristian

stads stad.
1966-04-21, Nr 30, Sammanläggning av Mosjö kommun med Örebro stad.
1966-04-21, Nr 31, Sammanläggning av Husby kommun med Hedemora stad.
1966-04-21, Nr 32, Sammanläggning av Krylbo köping samt By, Folkäma och Grytnäs kommuner 

med Avesta stad.
1966-04-21, Nr 33, Sammanläggning av Norrbärkc kommun med Smedjebackens köping.
1966-04-21, Nr 34, Sammanläggning av Överluleå kommun och del av Råneså kommun med Bodens 

stad.



1966-04-21, Nr 35, Sammanläggning av Hortlax, Norrfjärdens och Piteå landskommuner med Piteå 
stad.

1966-04-21, Nr 37, Överförande av Västervåla forsamlingsområde från Surahammars kommun till 
Fagersta stad.

1966-04-29, Nr 9, Överflyttning av Roslags-Kulla socken i Roslags-Länna kommun till Österåkers 
kommun.

1966-04-29, Nr 10, Sammanläggning av Döderhults, Mistcrhults och Kristdala kommuner med 
Oskarshamns stad.

1966-04-29, Nr I 1, Sammanläggning av Bräkne-Hoby, Listerby och Kallingc kommuner med Ron
neby stad.

1966-04-29, Nr 12, Sammanläggning av dels Alstads, Gislövs, Kdagstorps, Skcgric kommuner samt 
del av Anderslövs kommun med Trelleborgs stad, dels ock återstående del av Anderslövs kom
mun med Svedala köping.

1966-04-29, Nr 13, Sammanläggning av Väsby kommun med Höganäs stad.
1966-04-29, Nr 14, Sammanläggning av Bosarps kommun med Eslövs stad.
1966-04-29, Nr 15, Sammanläggning av Simlångsdalens kommun med Halmstads stad.
1966-04-29, Nr 16, Sammanläggning av Dingtuna, Skultuna, Tillbcrga och Kungsåra kommuner med 

Västerås stad.
1966-04-29, Nr 17, Sammanläggning av Tåsjö och Fjällsjö kommuner.
1966-04-29, Nr 18, Sammanläggning av Svegs landskommun med Svegs köping.
1966-04-29, Nr 19, Sammanläggning av Bureå, Skellefteå, Byske och Jörns landskommun med Skel

lefteå stad.
1966-04-29, Nr 20, Sammanläggning av Grythyttans kommun med Hällefors köping samt överfö

rande av Hjulsjö socken från Nora stad till samma köping.
1966-04-29, Nr 21, Sammanläggning av Tranemo och Limmereds kommuner samt ändrad indelning 

av Länghems kommun.
1966-04-29, Nr 22, Föreskrifter rörande sammanläggningsdclcgcradc i den vidgade Djursholms stad.
1966-04-29, Nr 23, Ändrad indelning av Skepptuna kommun.
1966-04-29, Nr 24, Ändrad indelning av Dösjöbro kommun.
1966-04-29, Nr 38, Sammanläggning av Bredestads och Hullaryds kommuner.
1966-04-29, Nr 39, Ändrad indelning av Ödeborgs kommun.

Kommunikationsdepartementets arkiv
Expeditionslistor Kommunikationsdepartementet 1967 1969.
Kommunikationsdepartementets (huvudarkivets) koncept till Kungl. Maj:ts beslut:
1968-0 ! -12, Nr 8, Sammanläggning av Gärdslösa och Köpingsviks kommuner med Borgholms stad.
1968-02-09, Nr 4, Sammanläggning av Lerums, Skallsjö och Stora Lundby kommuner.
1968-03-08, Nr 19, sammanläggning av Tölö kommun med Kungsbacka stad.
1968-03-08, Nr 20, Sammanläggning av Alvastra och Ödeshögs kommuner.
1968-03-08, Nr 21, Sammanläggning av Långaröds och Östra Frosta kommuner med Hörby köping.
1968-03-08, Nr 22, Sammanläggning av Bolstads, Kroppcfjälls och Skållcruds kommuner med 

Mcllrcuds köping.
1968-03-29, Nr 23, Sammanläggning av Tuns, Järpås, Örslösa, Norra Kåålands, Kållands-Råda, Vin

ninga och Saleby kommuner med Lidköpings stad.
1968-03-29, Nr 24, Sammanläggning av Nederluleå och Råneå kommuner med Luleå stad.
1968-04 19, Nr 4, Sammanläggning av Svalövs och Kågeröds kommuner samt överföring av delar av 

Rönneberga, Tcckomatorps och Röstånga kommuner till en kommun, benämnd Svalövs kommun.
1968-04-19, Nr 5, Sammanläggning av Kävlingc och Furulunds köpingar samt överföring av delar av 

Tcckomatorps och Harric kommuner till Kävlingc köping.
1968-04-19, Nr 6, Sammanläggning av Norra Frosta kommun med Höörs köping samt överföring till 

köpingen av delar av Snogeröds kommun och del av Sösdala kommun.



1968-04-19, Nr 7, Sammanläggning av Säbrå och Högsjö kommuner med Härnösands stad.
1968-04-19, Nr 8, Överföring av del av Rönneberga kommun till Landskrona stad.
1968-04-19, Nr 9, Överföring av delar av Harric, Röstånga och Snogeröds kommuner till Eslövs stad.
1968-04-26, Nr 62, Sammanläggning av Fagerhults och Högsby kommuner.
1968-04-26, Nr 63, Sammanläggning av Lönneberga och Målilla kommuner med Hultsfreds köping.
1968-04-26, Nr 64, Sammanläggning av dels Borrby och Tommarps kommuner med Simrishamns 

stad samt överföring till staden av delar av Hammenhögs och Brösarps kommuner, dels Onslunda 
och Smedstorps kommuner med Tomclilla köping samt överföring till köpingen återstående delar 
av Hammenhögs och Brösarps kommuner.

1968-04-26, Nr 65, Sammanläggning av Eds kommun med Grums köping.
1968-04-26, Nr 66, Sammanläggning av Frövi köping och Lindes kommun med Lindesbergs köping.
1968-04-26, Nr 67, Sammanläggning av Hamrångc, Hedesunda, Hille och Valbo kommuner med 

Gävle stad.
1968-04-26, Nr 68, Sammanläggning av Föllingc och Hotagens kommuner.
1968-04-26, Nr 69, Sammanläggning av Älvsby landskommun med Älvsbyns köping.
1968-04-26, Nr 70, Sammanläggning av Övertomeå och Hietaniemi kommuner.
1968-04-26, Nr 71, Sammanläggning av Algutsboda och Vissefjärda kommuner med Emmaboda kö- 

ping.
1968-04-26, Nr 72, Sammanläggning av Hällcbcrga, Alsterbro och Madesjö kommuner med Nybro 

stad samt överföring till staden av delar av Ljungbyholms och Mortorps kommuner.
Konseljakter Kommunikationsdepartementet:
1967-04-21, Nr 70, Framställning om ändring av planen för Jämtlands läns indelning i kommuner 

avseende Lits kommun.
1967- 04-21, Nr 71, Framställning om ändring av planen för Jämtlands läns indelning i kommuner 

avseende Hackås församling i Hackås kommun samt Ovikens kommun.
1968- 01-12, Nr 8, Sammanläggning av Gärdslösa och Köpingsviks kommuner med Borgholms stad.
1968-02-09, Nr 4, Sammanläggning av Lerums, Skallsjö och Stora Lundby kommuner.
1968-03-08, Nr 19, Sammanläggning av Tölö kommun med Kungsbacka stad.
1968-03-08, Nr 20, Sammanläggning av Alvastra och Ödeshögs kommuner.
1968-03-08, Nr 21, Sammanläggning av Långaröds och Östra Frosta kommuner med Hörby köping.
1968-03-08, Nr 22, Sammanläggning av Bolstads, Kroppctjälls och Skållcruds kommuner med 

Mcllrcuds köping.
1968-03-29, Nr 23, Sammanläggning av Tuns, Järpås, Örslösa, Norra Kåålands, Kållands-Råda, Vin

ninga och Saleby kommuner med Lidköpings stad.
1968-03-29, Nr 24, Sammanläggning av Nederluleå och Råneå kommuner med Luleå stad.
1968-04-19, Nr 4, Sammanläggning av Svalövs och Kågeröds kommuner samt överföring av delar av 

Rönneberga, Tcckomatorps oeh Röstånga kommuner till en kommun, benämnd Svalövs kommun.
1968-04-19, Nr 5, Sammanläggning av Kävlingc och Furulunds köpingar samt överföring av delar av 

Tcckomatorps och Harric kommuner till Kävlingc köping.
1968-04-19, Nr 6, Sammanläggning av Norra Frosta kommun med Höörs köping samt överföring till 

köpingen av delar av Snogeröds kommun och del av Sösdala kommun.
1968-04-19, Nr 7, Sammanläggning av Säbrå och Högsjö kommuner med Härnösands stad.
1968-04-19, Nr 8, Överföring av del av Rönneberga kommun till Landskrona stad.
1968-04-19, Nr 9, Överföring av delar av Harric, Röstånga och Snogeröds kommuner till Eslövs stad.
1968-04-26, Nr 62, Sammanläggning av Fagerhults och Högsby kommuner.
1968-04-26. Nr 63, Sammanläggning av Lönneberga och Målilla kommuner med Hultsfreds köping.
1968-04-26, Nr 64, Sammanläggning av dels Borrby och Tommarps kommuner med Simrishamns 

stad samt överföring till staden av delar av Hammenhögs och Brösarps kommuner, dels Onslunda 
oeh Smedstorps kommuner med Tomclilla köping samt överföring till köpingen återstående delar 
av Hammenhögs oeh Brösarps kommuner.

1968-04-26, Nr 65 , Sammanläggning av Eds kommun med Grums köping.



1968-04-26, Nr 66, Sammanläggning av Frövi köping och Lindes kommun med Lindesbergs köping.
1968-04-26, Nr 67, Sammanläggning av Hamrångc, Hedesunda, Hille och Valbo kommuner med 

Gävle stad.
1968-04-26, Nr 68, Sammanläggning av Föllingc och Hotagens kommuner.
1968-04-26, Nr 69, Sammanläggning av Älvsby landskommun med Alvsbyns köping.
1968-04-26, Nr 70, Sammanläggning av Övertomeå och Hietaniemi kommuner.
1968-04-26, Nr 71, Sammanläggning av Algutsboda och Vissefjärda kommuner med Kmmaboda kö- 

ping.
1968- 04-26, Nr 72, Sammanläggning av Hällcbcrga, Alsterbro och Madesjö kommuner med Nybro 

stad samt överföring till staden av delar av Ljungbyholms och Mortorps kommuner.
1969- 02-28, Nr 38, Angående av Indals-Lidcns kommun om utredning i fråga om överföring av 

landskommunen från Timråblockct till Sundsvallsblockct.
1969-03-21, Nr 64, Proposition 1969:103 med förslag till lag med särskilda bestämmelser om änd

ring i kommunindclningcn.
1969-05-09, Nr 26, Ändring av planerna för Älvsborgs och Skaraborgs läns indelning i kommuner 

beträffande området för Fivlcrcds församling i Redvägs kommun.

Civildepartementets arkiv
Förcdragningslistor/Konscljlistor Civildepartementet 1969 1973.
Civildepartementets koncept till Kungl. Maj:ts beslut:
1969-10-24, Nr 33, Ändring av planerna för Stockholms och Uppsala läns indelning i kommuner så

vitt avser Östhammars stad, samt Hallstaviks, Norrtälje, Rimbo, Uppsala, Alunda, Örbyhus/Öster
bybruks och Tierps kommunblock.

1969-1 1-21, Nr 28, Förslag om ändring av planen för Örebro läns indelning i kommuner såvitt avser 
Sköllcrsta, Ekeby och Gällcrsta samt Askers kommuner.

1969-11-28, Nr 4, Ändring av planerna för Västcmorrlands och Jämtlands läns indelning i kommuner 
beträffande Ramsele, Fjällsjö och Hammcrdals kommuner.

1969-12-19, Nr 48, Sammanläggning av Ekerö och Färingsö kommuner.
1969-12-19, Nr 49, Sammanläggning av Skurups köping samt Rydsgårds och Vemmenhögs kommu

ner.
1969-12-19, Nr 50, Sammanläggning av Bullarcns, Kvillc och Tanums kommuner.
1969-12-19, Nr 51, Sammanläggning av Älvdalens, Säma och Idre landskommuner.
1969-12-19, Nr 52, Sammanläggning av Gävle stad och Valbo landskommun.
1969-12-19, Nr 53, Sammanläggning av Hofors och Torsåkers landskommuner.
1969-12-19, Nr 56, Ändring av planen för Uppsala läns indelning i kommuner beträffande Stavby 

och Tuna församlingar i Olands landskommun.
1969- 12-19, Nr 57, f örslag av länsstyrelsen i Jämtlands län om ändring av planen för länets indel

ning i kommuner beträffande Marby församling i Hallens kommun.
1970- 01-30, Nr 19, Sammanläggning av Stensele och Tärna kommuner till en kommun, benämnd 

Storuman.
1970-01-30, Nr 38, Sammanläggning av Österhaninge och Västerhaninge kommuner till en kommun, 

benämnd Haninge.
1970-01-30, Nr 39, Sammanläggning av Finspångs köping samt Hällestads och Hävla landskommu

ner.
1970-01-30, Nr 40, Sammanläggning av Bengtsfors köping samt Lclångs, Steneby och Bäckcfors 

landskommuner.
1970-01-30, Nr 41, Sammanläggning av Mariestads stad samt Hasslcrörs, Lugnås, Lyrestads och Ull- 

lcrvads landskommuner.
1970-01-30, Nr 42, Sammanläggning av Sunnc köping samt Gräsmarks och Lysviks landskommuner.
1970-01 -30, Nr 43, Sammanläggning av Kungsörs köping och Kung Karls landskommun.
1970-01-30, Nr 44, Sammanläggning av Borlänge stad och Stora Tuna landskommun.



1970-01-30, Nr 45, Sammanläggning av Ångc köping samt Borgsjö, Havcrö och Torps landskom
muner.

1970-02-06, Nr 35, Sammanläggning av Enköpings stad samt Årsunda, Södra Trögds, Norra Trögds, 
Lagunda och Fjärdhundra landskommuner.

1970-02-06, Nr 36, Sammanläggning av Vallentuna och Össeby landskommuner.
1970-02-06, Nr 37, Sammanläggning av Markaryds och Traryds köpingar.
1970-02-06, Nr 38, Sammanläggning av Kristianstads stad, Åhus köping samt Everöds och Fjälkingc 

landskommuner.
1970-02-06, Nr 39, Sammanläggning av Eda, Järnskogs och Köla landskommuner.
1970-02-06, Nr 40, Sammanläggning av Årjängs köping samt Holmcdals och Sillcruds landskom

muner.
1970-02-06, Nr 41, Sammanläggning av Säfflc stad samt Gillbcrga, Svanskogs och Värmlandsnäs 

landskommuner.
1970-02-06, Nr 42, Sammanläggning av Säters stad samt Gustafs och Stora Skedvi landskommuner.
1970-02-06, Nr 43, Sammanläggning av Timrå köping och Hässjö landskommun.
1970-02-13, Nr 24, Sammanläggning av kommuner dels inom Södertälje kommunbiock och dels 

inom Strängnäs kommunblock samt överföring av delar av Mariefreds stad till Södertälje och 
Strängnäs kommuner.

1970-02-13, Nr 25, Sammanläggning av kommuner inom Skövde kommunblock samt överföring av 
delar av Värsås landskommun till Skövde och Hjo kommuner.

1970-02-13, Nr 26, Sammanläggning av Linköpings stad samt Vårdnäs, Södra Valkebo, Norra Val- 
kebo, Vreta Kloster och Åkerbo landskommuner.

1970-02-13, Nr 27, Sammanläggning av Askersunds stad samt Hammars och Lerbäcks landskommu
ner.

1970-02-13, Nr 28, Sammanläggning av Gagnefs och Floda landskommuner.
1970-02-13, Nr 29, Sammanläggning av Järna, Nås och Äppelbo landskommuner.
1970-02-13, Nr 30, Sammanläggning av Sölvesborgs stad samt Gammalstorps och Mjällby lands

kommuner.
1970-02-20, Nr 13, Sammanläggning av Sigtuna stad och Märsta landskommun.
1970-02-20, Nr 14, Sammanläggning av Norrköpings stad samt Skärblacka, Kvillingc och Kolmår

dens landskommuner.
1970-02-20, Nr 15, Sammanläggning av Kalmar stad samt Ryssby, Läckcby, Ljungbyholms, Mor

torps och Södermöre landskommuner.
1970-02-20, Nr 16, Sammanläggning av Filipstads stad samt Kroppa, Rämmens och Värmlandsbcrgs 

landskommuner.
1970-02-20, Nr 17, sammanläggning av Hallsbergs köping och Sköllcrsta landskommun.
1970-02-20, Nr 18, Sammanläggning av Hudiksvalls stad samt Iggcsunds, dclsbo, Bjuråkers och 

Forsa landskommuner.
1970-02-20, Nr 19, Sammanläggning av kommuner inom Skara kommunblock samt överförande av 

del av Gudhems kommun till Skara kommun.
1970-02-27, Nr 20, Sammanläggning av kommunerna i Gotlands län och upplösning av länets lands

tingskommun.
1970-02-27, Nr 21, Sammanläggning av kommuner inom Katrineholms kommunblock samt överfö

ring av delar av Julita kommun till Katrineholms och Vingåkers kommuner.
1970-02-27, Nr 22, Ansökningar om sammanläggning och överföring av kommunerna inom Arvika 

och grums kommunblock samt förslag av länsstyrelsen om sammanläggning och överföring av 
kommunerna inom Kils kommunbiock.

1970-02-27, Nr 23, Sammanläggningar av Botkyrka och Grödingc landskommuner.
1970-02-27, Nr 24, Sammanläggning av Örkclljunga och Skånes-Fagerhults landskommuner.
1970-02-27, Nr 25, Sammanläggning av Mora köping samt Våmhus, Sollcröns och Venjans lands

kommuner.



1970-02-27, Nr 26, Sammanläggning av Karesuando landskommun med Kiruna stad.
1970-02-27, Nr 27, Sammanläggning av Pajala, Korpilombolo, Junosuando och Tärendö landskom

muner.
1970-02-27, Nr 28, Sammanläggning av Kinna och Skene köpingar samt Sätilä, Fritsla, Örby, Västra 

Marks, Horreds och Svansjö landskommuner.
1970-03-06, Nr 29, Sammanläggning av Kungsbacka stad och Särö landskommun.
1970-03-06, Nr 30, Sammanläggning av Malungs, Lima och Transtrands landskommuner.
1970-03-13, Nr 38, Sammanläggning av kommunerna inom Åtvidabergs, Valdemarsviks, Västerviks 

och Vimmerby kommunblock samt överföring av delar av Uknadalens, Tjust-Eds och Lockcncvi 
landskommuner till Åtvidabergs, Valdemarsviks, Västerviks respektive Vimmerby kommuner.

1970-03-13, Nr 39, Sammanläggning av Morlanda och Östra Orusts kommuner.
1970-03-13, Nr 40, Sammanläggning av Lindesbergs stad, Frövi köping samt Fellingsbro och Rams

bergs landskommuner.
1970-03-13, Nr 41, Sammanläggning av Lycksele stad samt Lycksele och Örträsks landskommuner.
1970-03-13, Nr 42, Sammanläggning av Söderköpings stad och Aspvedens landskommun.
1970-03-13, Nr 43, Sammanläggning av Västcrlövsta, Vittingc, Nora och Östervåla landskommuner.
1970-03-20, Nr 45, Sammanläggning av kommunerna inom Karlstads och Kristinehamns kommun

block samt överföring av delar av Väsc landskommun till Karlstads och Kristinehamns kommu
ner.

1970-03-20, Nr 46, Överföring av delar av Flundre kommun till Trollhättans kommun samt samman
läggning av kommuner inom Lilla Edets kommunblock samt överföring av del av Flundre lands
kommun till Lilla Edets kommun.

1970-03-20, Nr 47, Sammanläggning av Eskilstuna och Torshälla städer samt Kaijärdcns, Hällby, 
Västra Rckamc, Husby-Rekamc och Ärla landskommuner.

1970-03-20, Nr 48, Sammanläggning av Ludvika stad samt Grangärdc och Säfsnäs landskommuner.
1970-03-20, Nr 49, Sammanläggning av Falu stad samt Sundborns, Svärdsjö, Envikens och Bjursås 

landskommuner.
1970-03-20, Nr 50, Sammanläggning av Ömsköldsviks stad, Samt Anundsjö, Bjöma, Gidcå, Grund

sunda, Nätra, Själevad och Trehörningsjö landskommuner.
1970-04-03, Nr 27, Indclningsändring berörande Amnchärads landskommun och Kristinehamns ny

bildade kommun.
1970-04-03, Nr 29, Sammanläggning och överföring inom Norrtälje och Uppsala kommunblock.
1970-04-03, Nr 30, Sammanläggning av kommunerna inom Växjö, Alvesta och Lessebo kommun

block samt överföring av delar av landskommuner till Växjö, Alvesta och Lessebo kommuner.
1970-04-03, Nr 31, Sammanläggning och överföring inom Gullspångs, Töreboda, Karlsborgs och 

Tibro kommunblock.
1970-04-03, Nr 32, Sammanläggning av kommuner inom Sala kommunblock samt överföring av de

lar av Västerfärnebo kommun till Sala och Norbergs kommunblock.
1970-04-03, Nr 33, Sammanläggning av Eksjö stad, Mariannclunds köping samt Ingatorps och Hö

reda landskommuner.
1970-04-03. Nr 34, Sammanläggning av Nässjö stad, Bodaförs köping samt Solberga, Forserums, 

Malmbäcks och Norra Sandsjö landskommuner.
1970-04-03, Nr 35, Sammanläggning av Råda, Landvetters och Björketorps landskommuner.
1970-04-10, Nr 29, Indclningsändring berörande Bolmsö församling i Unnaryds landskommun och 

Torskingc församling i Forsheda landskommun.
1970-04-10, Nr 30, Sammanläggning av kommuner i Nyköpings och Flens kommunblock samt över

föring av delar av Betina landskommun till Nyköpings och I lens kommuner.
1970-04-10, Nr 31, Sammanläggning och överföring inom Vetlanda och Sävsjö kommunblock.
1970-04-10, Nr 32, Sammanläggning och överföring inom Värnamo och Ljungby kommunblock.
1970-04-10, Nr 33, Sammanläggning av Mölndals stad samt Kållcrcds och Lindomc landskommu

ner.



1970-04-10, Nr 34, Sammanläggning av kommuner inom Båstads och Laholms kommunblock samt 
överföring av delar av Kamps landskommun till Båstads och Laholms kommuner.

1970-04-10, Nr 35, Sammanläggning av kommuner och överföring av delar av kommuner inom Fal
kenbergs, Svenljunga och Borås kommunblock.

1970-04-10, Nr 36, Sammanläggning och överföring inom Tomclilla och Ystads kommunblock.
1970-04-10, Nr 37, Sammanläggning inom Hälsingsborgs kommunblock.
1970-04-17, Nr 33, sammanläggning inom Danderyds kommunblock.
1970-04-17, Nr 34, Sammanläggning av kommuner inom Ängelholms kommunblock.
1970-04-17, Nr 35, Sammanläggning av Malmö stad och Bunkcflo landskommun.
1970-04-17, Nr 36, Sammanläggning av Höganäs stad samt Brunnby och Jonstorps landskommuner.
1970-04-17, Nr 37, Sammanläggning av Åmåls stad och Tössbo landskommun.
1970-04-17, Nr 38, Sammanläggning inom Torsby kommunblock.
1970-04-17, Nr 39, Sammanläggning inom Sandvikens kommunblock.
1970-04-17, Nr 40, Sammanläggning av Varbergs stad samt Himlcdalcns, Tvååkers, Lindberga, 

Veddige, Värö och Kungsäters landskommuner.
1970-04-17, Nr 41, Sammanläggning av kommunerna inom Jönköpings kommunblock och överfö

ring av del av Södra Mo landskommun till Jönköpings kommun.
1970-04-17, Nr 42, Sammanläggning och överföring av kommuner och delar av kommuner inom 

Tingsryds och Älmhults kommunblock och överföring av del av Älmcboda landskommun till 
Emmaboda kommun.

1970-04-17, Nr 43, Överföring av del av Maricholms landskommun till Svalövs kommun samt sam
manläggning av Eslövs stad, Löberöds och Skarhults landskommuner samt överföring av återsto
den av Maricholms landskommun till Eslövs kommun.

1970-04-17, Nr 44, Sammanläggning och överföring inom Ockclbo och Söderhamns kommunblock.
1970-04-24, Nr 7, Sammanläggning inom Sollefteå och Kramfors kommunblock.
1970-04-24, Nr 26, Sammanläggning inom Nacka kommunblock.
1970-04-24, Nr 27, Sammanläggning inom Hultsfrcds/Virscrums kommunblock.
1970-04-24, Nr 28, Sammanläggning inom Torsås kommunblock.
1970-04-24, Nr 29, Sammanläggning inom Ljusdals kommunblock.
1970-04-24, Nr 30, Sammanläggning av Hässleholms stad och Stoby landskommun.
1970-04-24, Nr 31, Sammanläggning av Brämhults landskommun med Borås stad.
1970-04-24, Nr 32, Ändring av planen för indelning av Uppsala län i kommuner, såvitt avser Dan- 

nemora landskommun.
1970-04-24, Nr 33, Sammanläggning av kommuner och överföring av delar av kommuner inom 

Mjölby, Boxholms och Motala kommunblock.
1970-04-24, Nr 34, Sammanläggning och överföring inom Vaggeryds/Skillingaryds kommunblock.
1970-04-29, Nr 1, Sammanläggning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults 

landskommuner.
1970-04-29, Nr 2, Sammanläggning och överföring inom Lysekils, Uddevalla, Stenungsunds och 

Kungälvs kommunblock.
1970-04-29. Nr 3, Sammanläggning och överföring inom Örebro, Kumia, Arboga och Köpings 

kommunblock.
1970-04-29, Nr 4, Indclningsändring beträffande Västerås stad, Hallstahammars köping och Kol

bäcks landskommun.
1970-04-29, Nr 5, Sammanläggning och överföring inom Östersunds och Svenstaviks kommunblock.
1970-04-29, Nr 7, Sammanläggning inom Vännäs kommunblock.
1970-04-29, Nr 8, Sammanläggning av Bodens stad och Harads landskommun.
1970-06-17, Nr 50, Förslag om ändring av planen för indelning av Stockholms län i kommuner, så

vitt avser Vaxholms stad och Österåkers landskommun.
1970-06-17, Nr 51, Tillägg till beslut den 13 februari 1970 rörande sammanläggning inom Södertälje 

kommunblock.



1970-06-17, Nr 52, Tillägg till beslut den 10 april 1970 rörande sammanläggning inom Vetlanda och 
Sävsjö kommunblock.

1970-06-17, Nr 53, Tillägg till beslut om sammanläggning av Malmö stad och Bunkcflo landskom
mun.

1970- 11-06, Nr 9, Ändring av planerna för Alvsborgs och Skaraborgs läns indelning i kommuner be
träffande Bjärkc och Fissunga kommuner.

1971- 12-17, Nr 24, Ändring av planerna för Stockholms och Södermanlands läns indelning i kom
muner såvitt avser Salems, Daga, Gnesta, Trosa och Vagnhärads kommuner och Torsåkers för
samling av Nyköpings kommun.

1972- 02-25, Nr 13, Besvär i fråga om ändring av planen för Jämtlands läns indelning i kommuner 
beträffande Tännäs kommun.

1972-04-21, Nr 1, Ändring av planen för indelning av Värmlands län i kommuner, såvitt avser kom
munerna i Norra Värmland.

1972-05-05, Nr 28, Indclningsändring mellan Jönköpings och Hallands län.
1972-06-02, Nr 4, Framställning från Glanshammars kommun i fråga om ändring av planerna för 

Örebro och Västmanlands indelning i kommuner.
1972-06-30, Nr 21, Ändring av planen för indelning av Uppsala län i kommuner.
1972-06-30, Nr 24, Besvär av Vilske kommun i fråga om ändring av planen för indelning av Skara

borgs län i kommuner.
1972-08-31, Nr 1 1, Besvär av Vikbolandcts kommun i fråga om ändring av planen för indelning av 

Östergötlands län i kommuner.
1972-09-29, Nr 10, Sammanläggning av Hållnäs, Söderfors, Tierps, Tierpsbygdens, Vcndcls, Väst

lands och Östcrlövsta kommuner.
1972-09-29, Nr 11, Sammanläggning av Undersåkers, Mörsils, Hallens, Kalls och Åre kommuner.
1972-10-13, Nr 33, Sammanläggning av Botkyrka och Salems kommuner.
1972-10-13, Nr 34, Sammanläggning av Gustavsbergs, Värmdö och Djurö kommuner.
1972-10-13, Nr 35, Sammanläggning av Nynäshamns, Sorunda och Ösmo kommuner.
1972-10-13, Nr 36, Sammanläggning av Vaxholms och Österåkers kommuner.
1972-10-13, Nr 37, Sammanläggning av Gislavcds, Anderstorps, Villstads, Burseryds, Södra Mo och 

Reftele kommuner.
1972-10-13, Nr 38, Sammanläggning av Mönsterås, Ålems och Fliseryds kommuner.
1972-10-13, Nr 39, Sammanläggning av Mörbylånga och Torslunda kommuner.
1972-10-13, Nr 40, Sammanläggning av Smedjebackens och Söderbärke kommuner.
1972-11 -03, Nr 13, Sammanläggning av Dalstorps och Tranemo kommuner.
1972-11-03, Nr 14, Sammanläggning av Stegeborgs och Söderköpings kommuner.
1972-11-03, Nr 15, Sammanläggning av Bräckc, Kälarnc och Revsunds kommuner.
1972-11-03, Nr 16, Sammanläggning av Frostvikens, Ffammcrdals, Ströms och Fjällsjö kommuner.
1972-11-03, Nr 17, Sammanläggning av Fors, Ragunda och Stuguns kommuner.
1972-11-10, Nr 3, Sammanläggning av Bergsjö, Gnarps, Harmångers och Hasscla kommuner.
1972-12-08, Nr 24, Sammanläggning av Bromölla och Näsums kommuner.
1972-12-08, Nr 25, Sammanläggning av Norra Kinda, Södra Kinda och Västra Kinda kommuner.
1972-12-08, Nr 26, Sammanläggning av Hishults, Knäreds, Laholms, Ränneslövs och Vcingc kom

muner.
1972-12-08, Nr 27, Sammanläggning av Kvidingc och Åstorps kommuner.
1972-12-08, Nr 28, Sammanläggning av Billcsholms, Bjuvs och Ekebey kommuner.
1972-12-08, Nr 29, Sammanläggning av Färgclanda och Högsäters kommuner.
1972-12-08, Nr 30, Sammanläggning av Fförgholms och Mörbylånga kommuner.
1972-12-08, Nr 31, Sammanläggning av Aska, Motala, Tjällmo och Vadstena kommuner.
1972-12-08, Nr 32, Sammanläggning av Smögens, Södra Sotenäs och Tossene kommuner.
1972-12-08, Nr 33, Sammanläggning av Munkcdals, Svarteborgs och Sörbygdens kommuner.
1972-12-08, Nr 34, Sammanläggning av Kiviks och Simrishamns kommuner.



1972-12-08, Nr 35, Sammanläggning av Fridlcvstads, Hasslö, Jämjö, Karlskrona, Nättraby och 
Rödcby kommuner.

1972-12-15, Nr 25, Sammanläggning av Knislinge, Broby, Hjärsås och Glimåkra kommuner.
1972-12-15, Nr 26, Sammanläggning av kommuner inom Sjöbo kommunblock samt överföring av 

delar av Bjärsjölagårds kommun till Sjöbo och Hörby kommuner.
1972-12-15, Nr 27, Sammanläggning och överföring inom Hässleholms och Osby kommunblock.
1972-12-15, Nr 28, Sammanläggning av Indals-Lidcns, Matfors, Njurunda, Stödc och Sundsvalls 

kommuner.
1972-12-15, Nr 29, Sammanläggning av Hylte kommun, den del av Unnaryds kommun som motsva

ras av Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingar samt Torups kommun.
1972-12-15, Nr 30, Sammanläggning av kommuner inom Alingsås och Trollhättans kommunblock.
1972-12-28, Nr 55, Sammanläggning inom Nordöstblocket och Uppsala kommunblock.
1972-12-28, Nr 56, Sammanläggning av Alfta, Arbrå, Bollnäs, Hanebo och Rengsjö kommuner.
1972-12-28, Nr 58, Besvär av Malå kommun i fråga om ändring av planen för indelning av Väster

bottens län i kommuner.
1972- 12-28, Nr 59, Besvär av Mullsjö kommun i fråga om ändring av planen för indelning av Skara

borgs län i kommuner.
1973- 01-19, Nr 40, Sammanläggning av Töcksmarks och Årjängs kommuner.
1973-01-19, Nr 41, Sammanläggning av Alsens, Föllingc, Offcrdals och Rödöns kommuner.
1973-01-19, Nr 42, Sammanläggning av Nödingc, Skcpplanda och Starrkärrs kommuner.
1973-01-26, Nr 20, Ändring av planen för indelning av Malmöhus län i kommuner såvitt avser

Staffanstorps kommun.
1973-01 -26, Nr 21, Sammanläggning och överföring inom Malmö och Vcllingc kommunblock.
1973-02-02, Nr 12, Sammanläggning av Bygdeå och Nysätra kommuner.
1973-02-02, Nr 13, Sammanläggning av Fjärås, Kungsbacka, Löftadalen och Onsala kommuner.
1973-02-02, Nr 14, Sammanläggning av Leksands, Siljansnäs och Åls kommuner.
1973-02-02, Nr 15, Sammanläggning av Hssunga, Kvänums, Larvs och Vara kommuner.
1973-02-09, Nr 21. Sammanläggning av Eldsberga, Fmslövs, Getinge, Halmstads, Harplingc, Kvi- 

billc, Oskarströms och Söndrums kommuner.
1973-02-09, Nr 22, Sammanläggning och överföring inom Kramfors och Sollefteå kommunblock.
1973-02-09, Nr 23, Sammanläggning av Brålanda, Frändefors, Vänersborgs och Västra Tunhems 

kommuner.
1973-02-16, Nr 12, Sammanläggning av Ekshärads, Gustav Adolfs, Hagfors och Norra Råda kom

muner.
1973-02-16, Nr 13, Sammanläggning inom Torsby kommunblock.
1973-02-16, Nr 14, Sammanläggning av Forshaga och Ullcruds kommuner.
1973-02-16, Nr 15, Sammanläggning av Degeberga, Kristianstads, Oppmanna och Vånga samt Tol- 

larps kommuner.
1973-02-16, Nr 16, Sammanläggning av Bollcbygds, Borås, Dalsjöfors, Fristads, Sandhults och 

Viskafors kommuner.
1973-02-16, Nr 17, Sammanläggning av Daga, Gnesta, Nyköpings, Trosa och Vagnhärads kommu

ner.
1973-02-23, Nr 9, Sammanläggning av Norrköpings och Vikbolandcts kommuner.
1973-02-23, Nr 10, Sammanläggning av Holmsunds, Holmöns, Hömefors, Sävars och Umeå kom

muner.
1973-02-23, Nr 1 I, Sammanläggning av Härslövs och Landskrona kommuner.
1973-03-02, Nr 15, Sammanläggning av Hjälmseryds och Sävsjö kommuner.
1973-03-02, Nr 16, Sammanläggning och överföring inom Ulricehamns, Falköpings, Tidaholms, Hjo 

och Habo-Mullsjö kommunblock.
1973-03-09, Nr 40, Sammanläggning av Malå och Norsjö kommuner.



1973-03-16, 43, Andring av planen för indelning av Stockholms län i kommuner såvitt avser Solna 
och Sundbybergs kommuner.

1973-03-16, Nr 44, Kommunindclningcn i norra delen av Älvsborgs län (Bengtsfors och Dals-Eds 
kommuner).

1973-03-16, Nr 45, Sammanläggning av Burträsks, Lövångers och Skellefteå kommuner.
1973-03-16, Nr 46, Sammanläggning av Bjurholms och Vännäs kommuner.
1973-03-16, Nr 47, Sammanläggning av Dorotea, Fredrika och Åsele kommuner.
1973-03-16, Nr 48, Sammanläggning och överföring inom Klippans och Ängelholms kommunblock.
1973-03-16, Nr 49, Sammanläggning av Askims, Göteborgs och Styrsö kommuner.
1973-03-30, Nr 57, Indclningsändringar inom Örebro och Arboga kommunblock.
1973-03-30, Nr 58, Sammanläggning av Gäsene och Hcrrljunga kommuner.
1973-04-13, Nr 22, Sammanläggning av Hede, Högdals, Lillhärdals, Svegs och Tännäs kommuner.
1973-04-13, Nr 23, Sammanläggning av Dalby, Genarps, Lunds, Södra Sandby och Veberöds kom

muner.
1973-04-27, Nr 24, Besvär av Bjurholms kommun i fråga om ändring av planen för indelning av 

Västerbottens län i kommuner.
1973-04-27, Nr 25, Ändring av planen för indelning av Kopparbergs län i kommuner såvitt avser Ore 

och Orsa kommuner [Inklusive beslut om sammanläggning mellan Ore och Rättviks kommuner],
1973-04-27, Nr 26, sammanläggning av Kävlinge och Löddeköpinge kommuner.
Konseljakter Civildepartementet:
1969-07-03, Nr 8, Framställning av Karups kommun om sådan ändring av planerna for Kristianstads 

och Hallands läns indelning i kommuner att Östra Karups församling förs över från Båstads till 
Laholms kommunblock.

1969-10-24, Nr 33, Ändring av planerna for Stockholms och Uppsala läns indelning i kommuner så
vitt avser Östhammars stad, samt Halllstaviks, Norrtälje, Rimbo, Uppsala, Alunda, Örby
hus/Österbybruks och Tierps kommunblock.

1969-11-21, Nr 27, Framställning angående ändring av planerna för Örebro och Västmanlands läns 
indelning i kommuner beträffande Fellingsbro församling i Fellingsbro kommun och Götlunda 
församling i Glanshammars kommun.

1969-11-21, Nr 28, Förslag om ändring av planen för Örebro läns indelning i kommuner såvitt avser 
Sköllcrsta, Ekeby och Gällcrsta samt Askers kommuner.

1969-1 1-28, Nr 4, Ändring av planerna för Västcmorrlands och Jämtlands läns indelning i kommuner 
beträffande Ramsele, Fjällsjö och Hammcrdals kommuner.

1969-12-19, Nr 48, Sammanläggning av Ekerö och Färingsö kommuner.
1969-12-19, Nr 49, Sammanläggning av Skurups köping samt Rydsgårds och Vemmenhögs kommu

ner.
1969-12-19, Nr 50, Sammanläggning av Bullarcns, Kvillc och Tanums kommuner.
1969-12-19, Nr 51, Sammanläggning av Älvdalens, Säma och Idre landskommuner.
1969-12-19, Nr 52, Sammanläggning av Gävle stad och Valbo landskommun.
1969-12-19, Nr 53, Sammanläggning av Hofors och Torsåkers landskommuner.
1969-12-19, Nr 55, Besvär av Hede kommun i fråga om ändring av planen för Jämtlands läns indel

ning i kommuner.
1969-12-19, Nr 56, Ändring av planen för Uppsala läns indelning i kommuner beträffande Stavby 

och Tuna församlingar i Olands landskommun.
1969- 12-19, Nr 57, Förslag av länsstyrelsen i Jämtlands län om ändring av planen för länets indel

ning i kommuner beträffande Marby församling i Hallens kommun.
1970- 01-30, Nr 19, Sammanläggning av Stensele och Tärna kommuner till en kommun, benämnd 

Storuman.
1970-01-30, Nr 38, Sammanläggning av Österhaninge och Västerhaninge kommuner till en kommun, 

benämnd Haninge.



1970-01-30, Nr 39, Sammanläggning av Finspångs köping samt Hällestads och Häviä landskommu
ner.

1970-01-30, Nr 40, Sammanläggning av Bengtsfors köping samt Lelångs, Steneby och Bäckcfors 
landskommuner.

1970-01-30, Nr 41, Sammanläggning av Mariestads stad samt Hasslerörs, Lugnås, Lyrestads och Ull- 
lcrvads landskommuner.

1970-01 -30, Nr 42, Sammanläggning av Sunnc köping samt Gräsmarks och Lysviks landskommuner.
1970-01-30, Nr 43, Sammanläggning av Kungsörs köping och Kung Karls landskommun.
1970-01-30, Nr 44, Sammanläggning av Borlänge stad och Stora Tuna landskommun.
1970-01-30, Nr 45, Sammanläggning av Ångc köping samt Borgsjö, Haverö och Torps landskom

muner.
1970-02-06, Nr 35, Sammanläggning av Lnköpings stad samt Årsunda, Södra Trögds, Norra Trögds, 

Lagunda och Fjärdhundra landskommuner.
1970-02-06, Nr 36, Sammanläggning av Vallentuna och Össeby landskommuner.
1970-02-06, Nr 37, Sammanläggning av Markaryds och Traryds köpingar.
1970-02-06, Nr 38, Sammanläggning av Kristianstads stad, Åhus köping samt Everöds och Fjälkingc 

landskommuner.
1970-02-06, Nr 39, Sammanläggning av Eda, Järnskogs och Köla landskommuner.
1970-02-06, Nr 40, Sammanläggning av Årjängs köping samt Holmcdals och Sillcruds landskom

muner.
1970-02-06, Nr 41, Sammanläggning av Säffle stad samt Gillbcrga, Svanskogs och Värmlandsnäs 

landskommuner.
1970-02-06, Nr 42, Sammanläggning av Säters stad samt Gustafs och Stora Skedvi landskommuner.
1970-02-06, Nr 43, Sammanläggning av Timrå köping och Hässjö landskommun.
1970-02-13, Nr 24, Sammanläggning av kommuner dels inom Södertälje kommunblock och dels 

inom Strängnäs kommunblock samt överföring av delar av Mariefreds stad till Södertälje och 
Strängnäs kommuner.

1970-02-13, Nr 25, Sammanläggning av kommuner inom Skövde kommunblock samt överföring av 
delar av Värsås landskommun till Skövde och Hjo kommuner.

1970-02-13, Nr 26, Sammanläggning av Linköpings stad samt Vårdnäs, Södra Valkebo, Norra Val- 
kebo, Vreta Kloster och Åkerbo landskommuner.

1970-02-13, Nr 27, Sammanläggning av Askersunds stad samt Hammars och Lerbäcks landskommu
ner.

1970-02-13, Nr 28, Sammanläggning av Gagnefs och Floda landskommuner.
1970-02-13, Nr 29, Sammanläggning av Järna, Nås och Äppelbo landskommuner.
1970-02-13, Nr 30, Sammanläggning av Sölvesborgs stad samt Gammalstorps och Mjällby lands

kommuner.
1970-02-20, Nr 13, Sammanläggning av Sigtuna stad och Märsta landskommun.
1970-02-20, Nr 14, Sammanläggning av Norrköpings stad samt Skärblacka, Kvillingc och Kolmår

dens landskommuner.
1970-02-20, Nr 15, Sammanläggning av Kalmar stad samt Ryssby, Läckcby, Ljungbyholms, Mor

torps och Södermöre landskommuner.
1970-02-20, Nr 16, Sammanläggning av Filipstads stad samt Kroppa, Rämmens och Värmlandsbcrgs 

landskommuner.
1970-02-20, Nr 17, sammanläggning av Hallsbergs köping och Sköllcrsta landskommun.
1970-02-20, Nr 18, sammanläggning av Hudiksvalls stad samt Iggcsunds, dclsbo, Bjuråkers och 

Forsa landskommuner.
1970-02-20, Nr 19, Sammanläggning av kommuner inom Skara kommunblock samt överförande av 

del av Gudhems kommun till Skara kommun.
1970-02-27, Nr 20, Sammanläggning av kommunerna i Gotlands län och upplösning av länets lands

tingskommun.



1970-02-27, Nr 21, Sammanläggning av kommuner inom Katrineholms kommunblock samt överfö
ring av delar av Julita kommun till Katrineholms och Vingåkers kommuner.

1970-02-27, Nr 22, Ansökningar om sammanläggning och överföring av kommunerna inom Arvika 
och Grums kommunblock samt förslag av länsstyrelsen om sammanläggning och överföring av 
kommunerna inom Kils kommunblock.

1970-02-27, Nr 23, Sammanläggningar av Botkyrka och Grödingc landskommuner.
1970-02-27, Nr 24, Sammanläggning av Örkclljunga och Skånes-Fagerhults landskommuner.
1970-02-27, Nr 25, Sammanläggning av Mora köping samt Våmhus, Sollcröns och Venjans lands

kommuner.
1970-02-27, Nr 26, sammanläggning av Karesuando landskommun med Kiruna stad.
1970-02-27, Nr 27, Sammanläggning av Pajala, Korpilombolo, Junosuando och Tärendö landskom

muner.
1970-02-27, Nr 28, Sammanläggning av Kinna och Skene köpingar samt Sätilä, Fritsla, Örby, Västra 

Marks, Horreds och Svansjö landskommuner.
1970-03-06, Nr 29, Sammanläggning av Kungsbacka stad och Särö landskommun.
1970-03-06, Nr 30, Sammanläggning av Malungs, Lima och Transtrands landskommuner.
1970-03-13, Nr 36, Framställning av Unnaryds landskommun om utredning angående ändring av 

planerna för indelning av Jönköpings och Hallands län i kommuner, såvitt avser Hyltebruks 
kommunblock.

1970-03-13, Nr 38, Sammanläggning av kommunerna inom Åtvidabergs, Valdemarsviks, Västerviks 
och Vimmerby kommunblock samt överföring av delar av Uknadalens, Tjust-Eds och Lockcncvi 
landskommuner till Åtvidabergs, Valdemarsviks, Västerviks respektive Vimmerby kommuner.

1970-03-13, Nr 39, Sammanläggning av Morlanda och Östra Orusts kommuner.
1970-03-13, Nr 40, Sammanläggning av Lindesbergs stad, Frövi köping samt Fellingsbro och Rams

bergs landskommuner.
1970-03-13, Nr 41, sammanläggning av Lycksele stad samt Lycksele och Örträsks landskommuner.
1970-03-13, Nr 42, Sammanläggning av Söderköpings stad och Aspvedens landskommun.
1970-03-13, Sammanläggning av Västcrlövsta, Vittingc, Nora och Östervåla landskommuner.
1970-03-20, Nr 45, Sammanläggning av kommunerna inom Karlstads och Kristinehamns kommun

block samt överföring av delar av Väsc landskommun till Karlstads och Kristinehamns kommu
ner.

1970-03-20, Nr 46, Överföring av delar av Flundre kommun till Trollhättans kommun samt samman
läggning av kommuner inom Lilla Edets kommunblock samt överföring av del av Flundre lands
kommun till Lilla Edets kommun.

1970-03-20, Nr 47, Sammanläggning av Eskilstuna och Torshälla städer samt Kafjärdens, Hällby, 
Västra Rekarnc, Husby-Rckamc och Arla landskommuner.

1970-03-20, Nr 48, Sammanläggning av Ludvika stad samt Grangärdc och Säfsnäs landskommuner.
1970-03-20, Nr 49, Sammanläggning av Falu stad samt Sundboms, Svärdsjö, Envikens och Bjursås 

landskommuner.
1970-03-20, Nr 50, Sammanläggning av Örnsköldsviks stad, Samt Anundsjö, Bjöma, Gidcå, Grund

sunda, Nätra, Själevad och Trehörningsjö landskommuner.
1970-04-03, Nr 27, Indclningsändring berörande Amnchärads landskommun och Kristinehamns ny

bildade kommun.
1970-04-03, Nr 29, Sammanläggning och överföring inom Norrtälje och Uppsala kommunblock.
1970-04-03, Nr 30, Sammanläggning av kommunerna inom Växjö, Alvesta och Lessebo kommun

block samt överföring av delar av landskommuner till Växjö, Alvesta och Lessebo kommuner.
1970-04-03, Nr 31, Sammanläggning och överföring inom Gullspångs, Töreboda, Karlsborgs och 

Tibro kommunblock.
1970-04-03, Nr 32, Sammanläggning av kommuner inom Sala kommunblock samt överföring av de

lar av Västerfämebo kommun till Sala och Norbergs kommunblock.



1970-04-03, Nr 33, Sammanläggning av Eksjö stad, Mariannclunds köping samt Ingatorps och Hö- 
rcda landskommuner.

1970-04-03, Nr 34, Sammanläggning av Nässjö stad, Bodafors köping samt Solberga, Forserums, 
Malmbäcks och Norra Sandsjö landskommuner.

1970-04-03, Nr 35, Sammanläggning av Råda, Landvetters och Björketorps landskommuner.
1970-04-03, Nr 40, Framställning om ändring av planen för indelning av Jämtlands län i kommuner, 

såvitt avser Hammarstrands kommunblock.
1970-04-10, Nr 29, Indclningsändring berörande Bolmsö församling i Unnaryds landskommun och 

Torskingc församling i Forsheda landskommun.
1970-04-10, Nr 30, Sammanläggning av kommuner i Nyköpings och Flens kommunblock samt över

föring av delar av Bettna landskommun till Nyköpings och Flens kommuner.
1970-04-10, Nr 31, Sammanläggning och överföring inom Vetlanda och Sävsjö kommunblock.
1970-04-10, Nr 32, Sammanläggning och överföring inom Värnamo och Ljungby kommunblock.
1970-04-10, Nr 33, Sammanläggning av Mölndals stad samt Kållcrcds och Lindomc landskommu

ner.
1970-04-10, Nr 34, Sammanläggning av kommuner inom Båstads och Laholms kommunbloek samt 

överföring av delar av Kamps landskommun till Båstads och Laholms kommuner.
1970-04-10, Nr 35, Sammanläggning av kommuner och överföring av delar av kommuner inom Fal

kenbergs, Svenljunga och Borås kommunblock.
1970-04-10, Nr 36, Sammanläggning och överföring inom Tomclilla och Ystads kommunblock.
1970-04-10, Nr 37, Sammanläggning inom Hälsingsborgs kommunblock.
1970-04-17, Nr 33, sammanläggning inom Danderyds kommunblock.
1970-04-17, Nr 34, Sammanläggning av kommuner inom Ängelholms kommunblock.
1970-04-17, Nr 35, Sammanläggning av Malmö stad och Bunkcflo landskommun.
1970-04-17, Nr 36, Sammanläggning av Höganäs stad samt Brunnby och Jonstorps landskommuner.
1970-04-17, Nr 37, Sammanläggning av Åmåls stad och Tössbo landskommun.
1970-04-17, Nr 38, Sammanläggning inom Torsby kommunblock.
1970-04-17, Nr 39, Sammanläggning inom Sandvikens kommunblock.
1970-04-17, Nr 40, Sammanläggning av Varbergs stad samt Himlcdalcns, Tvååkers, Lindberga, 

Veddige, Värö och Kungsäters landskommuner.
1970-04-17, Nr 41, Sammanläggning av kommunerna inom Jönköpings kommunblock och överfö

ring av del av Södra Mo landskommun till Jönköpings kommun.
1970-04-17, Nr 42, Sammanläggning och överföring av kommuner och delar av kommuner inom 

Tingsryds och Älmhults kommunblock och överföring av del av Almeboda landskommun till 
Emmaboda kommun.

1970-04-17, Nr 43, Överföring av del av Maricholms landskommun till Svalövs kommun samt sam
manläggning av Eslövs stad, Löberöds och Skarhults landskommuner samt överföring av återsto
den av Maricholms landskommun till Eslövs kommun.

1970-04-17, Nr 44, Sammanläggning och överföring inom Ockclbo och Söderhamns kommunblock.
1970-04-24, Nr 7, Sammanläggning inom Sollefteå och Kramfors kommunblock.
1970-04-24, Nr 26, Sammanläggning inom Nacka kommunblock.
1970-04-24, Nr 27, Sammanläggning inom Hultsfrcds/Virscrums kommunblock.
1970-04-24. Nr 28, Sammanläggning inom Torsås kommunblock.
1970-04-24, Nr 29, Sammanläggning inom Ljusdals kommunblock.
1970-04-24, Nr 30, Sammanläggning av Hässleholms stad och Stoby landskommun.
1970-04-24, Nr 31, Sammanläggning av Brämhults landskommun med Borås stad.
1970-04-24, Nr 32, Ändring av planen för indelning av Uppsala län i kommuner, såvitt avser Dan- 

nemora landskommun.
1970-04-24, Nr 33, Sammanläggning av kommuner och överföring av delar av kommuner inom 

Mjölby, Boxholms och Motala kommunblock.
1970-04-24, Nr 34, Sammanläggning och överföring inom Vaggeryds/Skillingaryds kommunblock.



1970-04-29, Nr 1, Sammanläggning av Åscda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults 
landskommuner.

1970-04-29, Nr 2, Sammanläggning och överföring inom Lysekils, Uddevalla, Sten- ungsunds och 
Kungälvs kommunblock.

1970-04-29, Nr 3, Sammanläggning och överföring inom Örebro, Kumia, Arboga och Köpings 
kommunblock.

1970-04-29, Nr 4, Indclningsändring beträffande Västerås stad, Hallstahammars köping och Kol
bäcks landskommun.

1970-04-29, Nr 5, Sammanläggning och överföring inom Östersunds och Svenstaviks kommunblock.
1970-04-29, Nr 7, Sammanläggning inom Vännäs kommunblock.
1970-04-29, Nr 8, Sammanläggning av Bodens stad och Harads landskommun.
1970-06-17, Nr 50, Förslag om ändring av planen för indelning av Stockholms län i kommuner, så

vitt avser Vaxholms stad och Österåkers landskommun.
1970-06-17, Nr 51, Tillägg till beslut den 13 februari 1970 rörande sammanläggning inom Södertälje 

kommunblock.
1970-06-17, Nr 52, Tillägg till beslut den 10 april 1970 rörande sammanläggning inom Vetlanda och 

Sävsjö kommunblock.
1970-06-17, Nr 53, Tillägg till beslut om sammanläggning av Malmö stad och Bunkcflo landskom

mun.
1970-06-17, Nr 82, Besvär av Alfta landskommun i fråga om ändring av planen för indelning av 

Gävleborgs län i kommuner.
1970-11-06, Nr 8, Framställning om ändring i planen för Skaraborgs läns indelning i kommuner.
1970-11-06, Nr 9, Ändring av planerna för Älvsborgs och Skaraborgs läns indelning i kommuner be

träffande Bjärkc och Essunga kommuner.
1972-02-25, Nr 13, Besvär i fråga om ändring av planen för Jämtlands läns indelning i kommuner 

beträffande Tännäs kommun.
1972-04-21, Nr 1, Ändring av planen för indelning av Värmlands län i kommuner, såvitt avser kom

munerna i Norra Värmland.
1972-05-05, Nr 28, Indclningsändring mellan Jönköpings och Hallands län.
1972-06-02, Nr 4, Framställning från Glanshammars kommun i fråga om ändring av planerna för 

Örebro och Västmanlands indelning i kommuner.
1972-06-30, Nr 21, Ändring av planen för indelning av Uppsala län i kommuner.
1972-06-30, Nr 24, Besvär av Vilske kommun i fråga om ändring av planen för indelning av Skara

borgs län i kommuner.
1972-09-29, Nr 10, Sammanläggning av Hållnäs, Söderfors, Tierps, Tierpsbygdens, Vcndcls, Väst

lands och Östcrlövsta kommuner.
1972-09-29, Nr I I, Sammanläggning av Undersåkers, Mörsils, Hallens, Kalls och Åre kommuner.
1972-10-13, Nr 33, Sammanläggning av Botkyrka och Salems kommuner.
1972-10-13, Nr 34, Sammanläggning av Gustavsbergs, Värmdö och Djurö kommuner.
1972-10-13, Nr 35, Sammanläggning av Nynäshamns, Sorunda och Ösmo kommuner.
1972-10-13, Nr 36, Sammanläggning av Vaxholms och Österåkers kommuner.
1972-10-13, Nr 37, Sammanläggning av Gislavcds, Anderstorps, Villstads, Burseryds, Södra Mo och 

Reftele kommuner.
1972-10-13, Nr 38, Sammanläggning av Mönsterås, Ålems och Fliseryds kommuner.
1972-10-13, Nr 39, Sammanläggning av Mörbylånga och Torslunda kommuner.
1972-10-13, Nr 40, Sammanläggning av Smedjebackens och Söderbärke kommuner.
1972-11-03, Nr 13, Sammanläggning av Dalstorps och Tranemo kommuner.
1972-1 1-03, Nr 14, Sammanläggning av Stegeborgs och Söderköpings kommuner.
1972-11-03, Nr 15, Sammanläggning av Bräckc, Kälamc och Revsunds kommuner.
1972-11-03, Nr 16, Sammanläggning av Frostvikens, Hammcrdals, Ströms och Fjällsjö kommuner.
1972-11-03, Nr 17, Sammanläggning av Fors, Ragunda och Stuguns kommuner.



1972-11-10, Nr 3, Sammanläggning av Bergsjö, Gnarps, Harmångers och Hasscla kommuner.
1972-12-08, Nr 24, Sammanläggning av Bromölla och Näsums kommuner.
1972-12-08, Nr 25, Sammanläggning av Norra Kinda, Södra Kinda och Västra Kinda kommuner.
1972-12-08, Nr 26, Sammanläggning av Hishults, Knäreds, Laholms, Ränneslövs och Veirge kom

muner.
1972-12-08, Nr 27, Sammanläggning av Kvidingc och Åstorps kommuner.
1972-12-08, Nr 28, Sammanläggning av Billcsholms, Bjuvs och Ekebey kommuner.
1972-12-08, Nr 29, Sammanläggning av Färgclanda och Högsäters kommuner.
1972-12-08, Nr 30, Sammanläggning av Borgholms och Mörbylånga kommuner.
1972-12-08, Nr 31, Sammanläggning av Aska, Motala, Tjällmo och Vadstena kommuner.
1972-12-08, Nr 32, Sammanläggning av Smögens, Södra Sotenäs och Tossene kommuner.
1972-12-08, Nr 33, Sammanläggning av Munkcdals, Svarteborgs och Sörbygdens kommuner.
1972-12-08, Nr 34, Sammanläggning av Kiviks och Simrishamns kommuner.
1972-12-08, Nr 35, Sammanläggning av Fridlcvstads, Hasslö, Jämjö, Karlskrona, Nättraby och 

Rödeby kommuner.
1972-12-15, Nr 25, Sammanläggning av Knislinge, Broby, Hjärsås och Glimåkra kommuner.
1972-12-15, Nr 26, Sammanläggning av kommuner inom Sjöbo kommunblock samt överföring av 

delar av Bjärsj öl agårds kommun till Sjöbo och Hörby kommuner.
1972-12-15. Nr 27, Sammanläggning och överföring inom Hässleholms och Osby kommunblock.
1972-12-15, Nr 28, Sammanläggning av Indals-Lidcns, Matfors, Njurunda, Stödc och Sundsvalls 

kommuner.
1972-12-15, Nr 29, Sammanläggning av Hyltc kommun, den del av Unnaryds kommun som motsva

ras av Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingar samt Torups kommun.
1972-12-15, Nr 30, Sammanläggning av kommuner inom Alingsås och Trollhättans kommunblock.
1972-12-28, Nr 55, Sammanläggning inom Nordöstblockct och Uppsala kommunblock.
1972-12-28, Nr 56, Sammanläggning av Alfta, Arbrå, Bollnäs, Hanebo och Rengsjö kommuner.
1972-12-28, Nr 57, Besvär av Alfta komumn i frågan om ändring av planen för indelning av Gävle

borgs län i kommuner.
1972-12-28, Nr 58, Besvär av Malå kommun i fråga om ändring av planen för indelning av Väster

bottens län i kommuner.
1972- 12-28, Nr 59, Besvär av Mullsjö kommun i fråga om ändring av planen för indelning av Skara

borgs län i kommuner.
1973- 01-19, Nr 40, Sammanläggning av Töcksmarks och Årjängs kommuner.
1973-01-19, Nr 41, Sammanläggning av Alsens, Föllingc, Offcrdals och Rödöns kommuner.
1973-01-19, Nr 42, Sammanläggning av Nödingc, Skcpplanda och Starrkärrs kommuner.
1973-01-26, Nr 21, Sammanläggning och överföring inom Malmö och Vcllingc kommunblock.
1973-02-02, Nr 12, Sammanläggning av Bygdeå och Nysätra kommuner.
1973-02-02, Nr 13, Sammanläggning av Fjärås, Kungsbacka, Löftadalen och Onsala kommuner.
1973-02-02, Nr 14, Sammanläggning av Leksands, Siljansnäs och Åls kommuner.
1973-02-02, Nr 15, Sammanläggning av Essunga, Kvänums, Larvs och Vara kommuner.
1973-02-09, Nr 21, Sammanläggning av Eldsberga, Enslövs, Getinge, Halmstads, Harplingc, Kvi- 

billc, Oskarströms och Söndrums kommuner.
1973-02-09, Nr 22, Sammanläggning och överföring inom Kramfors och Sollefteå kommunblock.
1973-02-09, Nr 23, Sammanläggning av Brålanda, Frändefors, Vänersborgs och Västra Tunhems 

kommuner.
1973-02-16, Nr 12, Sammanläggning av Ekshärads, Gustav Adolfs, Hagfors och Norra Råda kom

muner.
1973-02-16, Nr 13, Sammanläggning inom Torsby kommunblock.
1973-02-16, Nr 14, Sammanläggning av Forshaga och Ullcruds kommuner.
1973-02-16, Nr 15, Sammanläggning av Degeberga, Kristianstads, Oppmanna och Vånga samt Tol- 

larps kommuner.



1973-02-16, Nr 16, Sammanläggning av Bollcbygds, Borås, Dalsjöfors, Fristads, Sandhults och 
Viskafors kommuner.

1973-02-16, Nr 17, Sammanläggning av Daga, Gnesta, Nyköpings, Trosa och Vagnhärads kommu
ner.

1973-02-23, Nr 9, Sammanläggning av Norrköpings och Vikbolandcts kommuner.
1973-02-23, Nr 10, Sammanläggning av Holmsunds, Holmöns, Hömefors, Sävars och Umeå kom

muner.
1973-02-23, Nr 11, Sammanläggning av Härslövs och Landskrona kommuner.
1973-03-02, Nr 15, Sammanläggning av Hjälmseryds och Sävsjö kommuner.
1973-03-02, Nr 16, Sammanläggning och överföring inom Ulricehamns, Falköpings, Tidaholms, Hjo 

och Habo-Mullsjö kommunblock.
1973-03-09, Nr 40, Sammanläggning av Malå och Norsjö kommuner.
1973-03-16, 43, Ändring av planen för indelning av Stockholms län i kommuner såvitt avser Solna 

och Sundbybergs kommuner.
1973-03-16, Nr 44, Kommunindclningcn i norra delen av Älvsborgs län (Bengtsfors och Dals-Eds 

kommuner).
1973-03-16, Nr 45, Sammanläggning av Burträsks, Lövångers och Skellefteå kommuner.
1973-03-16, Nr 46, Sammanläggning av Bjurholms och Vännäs kommuner.
1973-03-16, Nr 47, Sammanläggning av Dorotea, Fredrika och Åsele kommuner.
1973-03-16, Nr 48, Sammanläggning och överföring inom Klippans och Ängelholms kommunblock.
1973-03-16, Nr 49, Sammanläggning av Askims, Göteborgs och Styrsö kommuner.
1973-03-30, Nr 57, Indclningsändringar inom Örebro och Arboga kommunblock.
1973-03-30, Nr 58, Sammanläggning av Gäsene och Hcrrljunga kommuner.
1973-04-13, Nr 22, Sammanläggning av Hede, Högdals, Lillhärdals, Svegs och Tännäs kommuner.
1973-04-13, Nr 23, Sammanläggning av Dalby, Genarps, Lunds, Södra Sandby och Veberöds kom

muner.
1973-04-27, Nr 23, Besvär av Löddeköpinge kommun i fråga om ändring av planen för indelning av 

Malmöhus län i kommuner.
1973-04-27, Nr 24, Besvär av Bjurholms kommun i fråga om ändring av planen för indelning av 

Västerbottens län i kommuner.
1973-04-27, Nr 25, Ändring av planen för indelning av Kopparbergs län i kommuner såvitt avser Ore 

och Orsa kommuner [Inklusive beslut om sammanläggning mellan Ore och Rättviks kommuner],
1973-04-27, Nr 26, Sammanläggning av Kävlingc och Löddeköpinge kommuner.

Riksdagens arkiv
Konstitutionsutskottets allmänna protokoll 1961 1962 och 1969.

Kommittéarkiv
Kömmitte, YK 2387, Indclningssakkunnigas handlingar, avslutade 1961, volym 110.
Kommitté, YK 2005, Storstadsutredningens handlingar, avslutade 1964, volym 1 2.
Kommitté, YK 3076, Indclningskommitténs handlingar, avslutade 1978, volym 1-2.

Centerpartiets arkiv
Bondeförbundet Centerpartiet, riksdagsgruppens handlingar, Protokoll riksdagsgruppen 1961.

Folkpartiets arkiv
Protokoll f olkpartiets riksdagsgrupp 1961 1962 och 1969.



Riksarkivet, Arninge, Täby

Kommundepartementets arkiv
Kommundcpartcmcntcts koncept till regeringsbeslut:
1975- 10 16, Nr 18, Utredning rörande Mullsjö och Habo kommuners kommunblockstillhörighct.
1976- 03-25, Nr 6, Ändring av planen för indelning av Malmöhus län i kommuner såvitt avser Malmö 

kommunbloek oeh sammanläggning av Bara och Svedala kommuner.
1976-04-29, Nr 25, Ändring av planen for indelning av Älvsborgs län i kommuner såvitt avser 

Bcngtsfors och Dals-Eds kommuner.
1976-04-29, Nr 26, Kommuntillhörighctcn for förutvarande Alfta kommun, Gävleborgs län. 
1979-02-08, Nr 22, Delning av Åsclc kommun.
1979-04-20, Nr 27, Delning av Motala kommun.
Rcgcringsaktcr Kommundcpartcmcntct:
1975- 10-16, Nr 18, Utredning rörande Mullsjö och Habo kommuners kommunblockstillhörighct.
1976- 03-25, Nr 6, Ändring av planen för indelning av Malmöhus län i kommuner såvitt avser Malmö 

kommunblock och sammanläggning av Bara och Svedala kommuner.
1976-04-29, Nr 25, Ändring av planen för indelning av Älvsborgs län i kommuner såvitt avser 

Bcngtsfors och Dals-Eds kommuner.
1976-04-29, Nr 26, Kommuntillhörighctcn för förutvarande Alfta kommun, Gävleborgs län.
1978- 06-08, Nr 11, Ändring av planen för indelning av Västerbottens län i kommuner samt utredning 

om delning av Åsclc kommun.
1979- 02-08, Nr 22, Delning av Åsclc kommun.
1979-03-22, Nr 2, Regeringens proposition 1978/79:157, med förslag till lag om ändring i rikets in

delning i kommuner, landstingskommuner och församlingar.
1979-04-20, Nr 27, Delning av Motala kommun.
1981-12-22, Nr 2, Besvär i fråga om delning av Botkyrka kommun.
1981-12-22, Nr 3, Delning av Vaxholms kommun.
1981-12-22, Nr 5, Besvär i fråga om delning av Vara kommun.
1981-12-22, Nr 6, Delning av Norsjö kommun.
1981-12-22, Nr 7, Besvär i fråga om delning av Vännäs kommun.

Civildepartementets arkiv
Rcgcringsaktcr Civildepartementet:
1990-11-08, Nr 12, Delning av Nyköpings kommun.
1992- 1 1-17, Nr 7, Delning av Örebro kommun.
1993- 12-22, Nr 5, Delning av Borås kommun.

Riksdagens arkiv
Riksdagens Revisorer, Protokoll 1968.

Centerpartiets arkiv
Centerpartiets kommunala sektion:
Volym 2, Protokoll Centerpartiets kommunala sektion 1968 -1969.
Volym 3, Centerpartiets riksstämma 1961.
Volym 4, Informationsmaterial 1968.



Landsarkivet i Uppsala

Arkivet, Länsstyrelsen i Uppsala län
Allmänna sektionen. Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigevalcn 1962 i föl

jande landskommuner: Björklingc, Bälingc, Rasbo och Västland.
Allmänna sektionen. Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigevalcn 1966 i föl

jande landskommuner: Bälingc, Norra Hagunda, Vattholmaoch Västland.

Arkivet, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande stä

der: Mariefred och Trosa.
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i föl

jande landskommuner: Björkvik och Jönåker.

Arkivet, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i Öster- 

våla landskommun.

Landsarkivet i Vadstena

Arkivet, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigevalcn 1962 i föl

jande landskommuner: Annerstad, Bergunda, Braås och Lidhult.
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigevalcn 1966 i föl

jande köpingar och landskommuner: Annerstad, Berga, Hamneda, Hovmantorp, Lammhult, Lid
hult, Linneryd, Ljuder, Urshult, Virestad, Väckclsång, Älghult, Älmhult och Östra Torsås.

Landsarkivet i Visby

Arkivet, Länsstyrelsen i Gotlands län
Allmänna sektionen. Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i Lärbro 

landskommun.

Landsarkivet i Lund

Arkivet, Länsstyrelsen i Kristianstads län
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i Risc- 

berga landskommun.

Arkivet, Länsstyrelsen i Malmöhus län
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i föl

jande köpingar och landskommuner: Bjuv, Dösjöbro, Harric, K lagstorp och Valiåkra.
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i föl

jande landskommuner: Dösjöbro, Gislöv, Harric, Härslöv, K lags torp. Löberöd, Oxic, Räng, Rön- 
neberga. Röstånga, Skcgric och Snogeröd.

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i föl
jande köpingar och landskommuner: Hörby, Kattarp, Månstorp, Röstånga, Sjöbo och Valiåkra.

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande stä
der: Helsingborg och Lund.



Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande 
kommuner: Månstorp, Räng och Skanör-Falstcrbo.

III Plancringsscktioncn, Handlingar J, 1962, D I a:689: Inrikesdepartementets landstatsavdclning, 
Promemoria angående riktlinjer för översyn av kommunindelningcn (Prop. 1961:180, KU 1962:1. 
Rskr 1962:64), 1962-03-17.

III Plancringsscktioncn, Handlingar J, 1962, D I a:689: Inrikesdepartementets landstatsavdclning, 
Byråskrivclsc till alla länsstyrelser 1962-03-19.

III Plancringsscktioncn, Handlingar, J, 1968, D I a: 1552: Riksdagens revisorer, Granskningspromc- 
moria 4/1968, Beträffande frågan om sammanläggning av kommuner inom kommunblockcn.

Stockholms stadsarkiv

Arkivet, Länsstyrelsen i Stockholms län
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande 

kommuner: Gustavsberg och Vaxholm.

Värmlandsarkiv, Karlstad

Arkivet, Länsstyrelsen i Värmlands län
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Ullcruds kommun.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande kommuner: Gustav 

Adolf och Töcksmark.

Regeringskansliets arkiv, Stockholm

Inrikesdepartementets arkiv
Regeringsakt Inrikesdepartementet 1997-12-18, Nr, 64, Delning av Södertälje kommun

Justitiedepartementets arkiv
Regeringsakt Justitiedepartementet 2001 -04-19, Nr 11, Delning av Uppsala kommun.

Riksdagens arkiv, Stockholm
Voteringsbilagor till riksdagens protokoll enligt följande:
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kammare 1962-02-21, Nr 8 s 98.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kammare 1962-02-21, Nr 8, s 99.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kammare 1962-02-21, Nr 8, s 100.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kammare 1962-02-21, Nr 8, s 100.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kammare 1962-02-21, Nr 8, s lOOf.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kammare 1962-02-21, Nr 8, s 101.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kammare 1962-02-21, Nr 8, s 136f.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kammare 1962-02-21, Nr 8, s 137.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kammare 1962-02-21, Nr 8, s 137f.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kammare 1962-02-21, Nr 8, s 138.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kammare 1962-02-21, Nr 8, s 138f.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kammare 1962-02-21, Nr 8, s 139.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kammare 1969-05-21, Nr 25, s 47f.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kammare 1969-05-21, Nr 25, s 48.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kammare 1969-05-21, Nr 25, s 207.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Första kammare 1969-12-10, Nr 41, s 57.
Voteringsbilaga till protokoll riksdagens Andra kammare 1969-12-10, Nr 41, s 179.



Kammarkollegiets arkiv, Stockholm
Kammarkollegiets yttrande angående sammanläggning av Amäs kommun och Örnsköldsviks stad 

1962-03-23.

Statistiska centralbyråns arkiv, Stockholm
Länsstyrelsernas sammanräkningsprotokoll av valet till kommunfullmäktige 1973 i Bollnäs kommun.
Länsstyrelsernas sammanräkningsprotokoll av valet till kommunfullmäktige 1976 i Motala kommun.
Länsstyrelsernas sammanräkningsprotokoll av valet till kommunfullmäktige 1979 i följande kommu

ner: Norsjö, Vara och Vaxholm.

Länsstyrelsen i Stockholms län, arkivet, Stockholm
Protokoll från röstsammanräkning av kommunaifullmäktigcvalct 1962 i följande köpingar och lands

kommuner: Knivsta, Knutby, Skepptuna, Sorunda, Stocksund och Väddö.
Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1962 i följande städer: Djursholm, Norr

tälje och Öregrund.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunaifullmäktigcvalct 1966 i följande köpingar och lands

kommuner: Blidö, Botkyrka, Ekerö, Frötuna, Grödingc, Huddinge, Knivsta, Lyhundra, Rimbo, 
Roslags-Länna, Saltsjöbaden, Sollentuna och Västerhaninge,

Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande städer: Djursholm, 
Nacka, Norrtälje och Solna.

Länsstyrelsen i Östergötlands län, arkivet, Linköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunaifullmäktigcvalct 1958 i följande landskommuner: 

Ringarum och Skärblacka.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunaifullmäktigcvalct 1962 i följande landskommuner: 

Aspveden, Boberg, Norra Valkebo, Tjällmo, Vifolka, Västra Vikbolandet, Ydre, Åkerbo och 
Östra Vikbolandet.

Protokoll från röstsammanräkning av kommunaifullmäktigcvalct 1966 i följande köpingar och lands
kommuner: Aspveden, Boberg, Boxholm, Gryt, Norra Valkebo, Ringarum, Vifolka, Vikbolandet, 
Vreta Kloster, Vårdnäs och Åkerbo,

Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande städer: Linköping och 
Söderköping.

Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande kommuner: Norra 
Kinda och Västra Kinda.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, arkivet, Jönköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunaifullmäktigcvalct 1958 i följande köpingar och lands

kommuner: Alseda, Bredaryd, Mariannclund och Nye.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunaifullmäktigcvalct 1962 i följande köpingar och lands

kommuner: Mariannclund och Solberga.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunaifullmäktigcvalct 1966 i följande köpingar och lands

kommuner: Alseda, Bankeryd, Bredaryd, Forsheda, Höreda, Lannaskede, Norra Sandsjö, Reftele, 
Rydaholm, Vaggeryd, Vetlanda [landskommun], Villstad, Vrigstad,

Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande städer: Gränna och Säv- 
sjö.

Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande kommuner: Reftele, 
och Villstad.



Länsstyrelsen i Kalmar län, arkivet, Kalmar
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i följande landskommuner: 

Fliseryd, Gärdslösa, Mörlunda, Söderåkra, Tjust-Ed och Uknadalen.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande köpingar och lands

kommuner: Gamlcby, Högsby, Målilla, Mörlunda, Ryssby, Södermöre, Söderåkra, Torsås, Vena, 
Virscrum och Vissefjärda.

Länsstyrelsen i Hallands län, arkivet, Halmstad
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i Torups 

landskommun.
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i föl

jande landskommuner: Knäred, Kvibillc, Simlångsdalen, Torup, Tvååker, Veddige, Värö och 
Ätran.

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i föl
jande köpingar och landskommuner: Fjärås, Harplingc, Himlcdalcn, Karup, Lindberga, Lindome, 
Morup, Onsala, Särö, Söndrum, Tvååker, Vessigebro, Vinberg, Värö och Ätran.

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i Varbergs 
stad.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Göteborg

Arkivet, Länsstyrelsen i Göteborgs oeh Bohus län
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i Torslanda landskommun.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i följande landskommuner: 

Skaftö, Stenungsund, Säve, Tuve och Ytterby.
Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1962 i följande städer: Marstrand och 

Strömstad.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 

Forshälla, Kållcrcd, Landvetter, Ljungskile, Parti 1 le, Romclanda, Skredsvik, Stenungsund och Yt
terby.

Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande städer: Kungälv, Mar
strand och Uddevalla.

Plancringsscktioncn, Inkommande handlingar, III J, 1962, D I ab.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Vänersborg

Arkivet, Länsstyrelsen i Älvsborgs län
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfiillmäktigcvalct 1958 i följande landskommuner: 

Bjärkc och Bollcbygd.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i följande landskommuner: 

Björketorp, Brålanda, Flundre, Högsäter och Ödeborg.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 

Bollcbygd, Brålanda, Dalsjöfors, Flundre, Högsäter, Kroppefäll, Lödöse, Steneby, Tössbo och 
Vårgårda.

Protokoll från röstsammanräkning av det extra kommunalfullmäktigcvalct 1968 i följande köpingar 
och landskommuner: Mcllcrudoch Lerum.

Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande kommuner: Bollc
bygd och Dalsjöfors.



Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Mariestad 

Arkivet, Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i följande landskommuner: 

Dimbo, Fågelås, Habo, Levene, Saleby, Vinninga och Vilske.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Ryda landskommun. 
Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i Essunga kommun. 
Plancringsscktioncn 1962, J 6-7, D I a: 176: Länsstyrelsernas nämnd för samhällsplanering, PM an

gående länsstyrelsernas redovisning av förslag till plan för länens indelning i kommuner 1962-03- 
26.

Länsstyrelsen i Örebro län, arkivet, Örebro
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Noraskogs landskommun.

Länsstyrelsen i Dalarnas län, arkivet, Falun

Arkivet, Länsstyrelsen i Kopparbergs län
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Envikens landskommun. 
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 

Gagnef, Järna, Leksand, Nås och Orsa.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, arkivet, Gävle
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i Söderala landskommun. 
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Hälsingtuna landskommun. 
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 

Färila, Hanebo, Järvsö, Norrala, Ramsjö och Söderala.
Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande kommuner: Alfta, 

Gnarp och Harmånger.

Göteborgs Universitetsbibliotek
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Förslag till indelning av Göteborgs och Bohus län i block 

1962-12-01.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge
Protokoll socialdemokratiska riksdagsgruppen 1961 1962 och 1968 1969.
Protokoll Vänsterpartiets kommunisternas riksdagsgrupp ( 1963 ) 1969.

Alingsås kommunarkiv
Bjärkc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1961.

Alvesta kommunarkiv
Moheda kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1961 "1963.

Arboga kommunarkiv
Arboga stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor.

Arvika kommunarkiv
Arvika stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969, med bilagor.
Brunskogs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.



Askersunds kommunarkiv
Lerbäcks kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.

Avesta kommunarkiv
Avesta stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
By kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1965, med bilagor.
Krylbo köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Bengtsfors kommunarkiv
Bengtsfors köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Bäckcfors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1969.

Bergs kommunarkiv, Svenstavik
Ovikens kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.
Rätans kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.

Bjuvs kommunarkiv
Billcsholms kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Bjuvs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1963, med bilagor.
Kkeby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Bodens kommunarkiv
Edefors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968 1969, med bilagor.
Edefors kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1963.
Överluleå kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Bollebygds kommunarkiv
Bollcbygds kommunalfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Bilagor till protokoll 1961 — 1972.

Bollnäs kommunarkiv
Bollnäs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969, med bilagor.
Hanebo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969, med bilagor.

Borgholms kommunarkiv
Borgholms kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 2005—2009, med bilagor.
Borgholms kommunstyrelses arkiv: Protokoll 2009, med bilagor.
Ölands-Akerbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Borås stadsarkiv
Brämhults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969, med bilagor.
Dalsjöfors kommunalfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Bilagor till protokoll 1969—1972. 
Sandhults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1968, med bilagor.
Toarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Viskafors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1969, med bilagor.



Botkyrka kommunarkiv, Tumba
Botkyrka kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.
Grödingc kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.

Boxholms kommunarkiv
Boxholms köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969, med bilagor.

Bromölla kommunarkiv
Bromölla köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.

Bräcke kommunarkiv
Bräckc kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 2004.
Bräcke kommunstyrelse arkiv: Protokoll 2004.'
Kälamc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969, med bilaga.
Revsunds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor. 
Revsunds kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.

Burlövs kommunarkiv, Arlöv
Burlövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Dals-Eds kommunarkiv
Dals-Eds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1963.

Danderyds kommunarkiv, Djursholm
Djursholms stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Degerfors kommunarkiv
Degerfors köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1969, med bilagor.
Svartå kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1965.

Dorotea kommunarkiv
Dorotea kommunfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1972.

Eda kommunarkiv, Charlottenberg
Järnskogs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963, med bilagor.

Emmaboda kommunarkiv
Visseijärda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1968, med bilagor. 
Vissefjärda kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.

Ekerö kommunarkiv
Ekerö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963.

Eksjö kommunarkiv
Eksjö stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Höreda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.
Mariannclunds köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.



Enköpings kommunarkiv
Enköpings stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963, med bilagor.
Fjärdhundra kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963, med bilagor. 
Lagunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Norra Trögds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Södra Trögds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Åsunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.

Eskilstuna stadsarkiv
Eskilstuna stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969, med bilagor. 
Husby-Rekarnc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963. 
Hällby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Katjärdens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969, med bilagor.
Ärla kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.

Eslövs kommunarkiv
Bosarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Bosarps kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Eslövs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1963, med bilagor.
Löberöds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1963, med bilagor. 
Löberöds kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Maricholms kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Maricholms kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961, med bilagor 
Skarhults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Essunga kommunarkiv, Nossebro
Essunga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.

Fagersta kommunarkiv
Fagersta stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969, med bilagor.

Falkenbergs kommunarkiv
Falkenbergs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor. 
Morups kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969.
Ullarcds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Vessigebro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969, med bilagor. 
Vinbergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Årstads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Åtrans kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969, med bilagor.

Falköpings kommunarkiv
Falköpings stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969, med bilagor. 
Frökinds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Gudhems kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1969.
Stenstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1962.
Stenstorps kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1962.
Vartofta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Vilske kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1962, med bilagor.



Faluns kommunarkiv
Bjursås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor.
Stora Kopparbergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll med bilagor 1961.
Sundborns kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963-1969.
Svärdsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969.

Filipstads kommunarkiv
Filipstads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Finspångs kommunarkiv
Finspångs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969.
Hävla kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.

Flens kommunarkiv
Sparreholms kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.

Forshaga kommunarkiv
Ullcruds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.

Färgelanda kommunarkiv
Färgclanda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Högsäters kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1968, med bilagor 
Ödeborgs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Gagnefs kommunarkiv
Floda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963, med bilagor.
Gagnefs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1961 1969.

Gislaveds kommunarkiv
Anderstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.
Reftele kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Villstads kommunfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1972.

Gnesta kommunarkiv
Daga kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1971, med bilagor.
Cinesta köpings/kommuns kommunalfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1961 1971, 

med bilagor.

Gotlands kommunarkiv, Visby
Fårösunds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Havdhems kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Hemse kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Stånga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Tingstäde kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1962.

Grums kommunarkiv
Grums köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.



Gullspångs kommunarkiv
Amnchärads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1962, med bilagor.
Hova kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962—1969, med bilagor.

Gävle stadsarkiv
Hille kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962 1967, med bilagor.
Valbo kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.

Göteborgs stadsarkiv
Askims kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Askims kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Säve kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963, med bilagor.
Säve kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Torslanda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1963, med bilagor.
Tuve kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963—1965.

Götene kommunarkiv
Götene köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1962.
Götene köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1962, med bilagor.
Husaby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Kinnckullc kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1962.

Habo kommunarkiv
Habo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1963, med bilagor.

Hallsbergs kommunarkiv
Hallsbergs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963, med bilagor. 
Sköllcrsta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.
Viby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.

Hallstahammars kommunarkiv
Hallstahammars köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.
Kolbäcks kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1962, med bilagor.

Halmstads kommunarkiv
Eldsberga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963.
Enslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Getinge kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Halmstads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963, med bilagor.
Harplingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963.
Kvibillc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963, med bilagor. 
Oskarströms köpings kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1961, med bilagor. 
Simlångsdalens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1965, med bilagor. 
Söndrums kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor.



Hedemora kommunarkiv
Hedemora landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1961.

Helsingsborgs stadsarkiv
Helsingborgs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Kattarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Mörarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Vallåkra kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Ödåkra kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Ödåkra kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Hjo kommunarkiv
Fröjereds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Fågelås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962—1963, med bilagor.
Hjo stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962—1969, med bilagor.

Hofors kommunarkiv
Hofors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.

Huddinge kommunarkiv
Huddinge kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.

Hudiksvalls kommunarkiv
Bjuråkers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Bjuråkers kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Dclsbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962, med bilagor.
Forsa kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962, med bilagor.
Hälsingtuna kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Njutångers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Hultsfreds kommunarkiv
Hultsfreds köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.

Hylte kommunarkiv, Hyltebruk
Torups kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963, med bilagor.

Håbo kommunarkiv, Bålsta
Håbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963, med bilagor.

Härjedalens kommunarkiv, Sveg
Högdals kommunalfullmäktigcs/kommunalfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1961 1972, med bilagor. 
Lillhärdals kommunalfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1963 1972, med bilagor. 
Svegs kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972.

Härnösands kommunarkiv
Härnösands stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.



Härryda kommunarkiv, Mölnlycke
Björketorps kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963. 
Landvetters kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969, med bilagor. 
Landvetters kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Råda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1963, med bilagor.
Råda kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.

Hässleholms kommunarkiv
Bjärnums kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Tyringc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963, med bilagor.

Höganäs kommunarkiv
Brunnby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Höganäs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1963.
Jonstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Väsby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 —1963, med bilagor.

Högsby kommunarkiv
Fagerhults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963.
Högsby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969.

Hörby kommunarkiv
Bjärsjölagårds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Hörby köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1961. 
Långaröds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Östra Frosta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Höörs kommunarkiv
Höörs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor. 
Norra Frosta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Snogeröds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963. 
Snogeröds kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.

Jokkmokks kommunarkiv
Jokkmokks kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962 1968, med bilagor.

Jönköpings stadsarkiv
Gränna stadsfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963—1969.
Hakarps kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Huskvarna drätselkammares arkiv: Protokoll 1968.
Huskvarna stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Jönköpings stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1968.
Lckaryds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1963.
Norrahammars köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963. 
Norrahammars köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Visingsö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.



Kalmar kommunarkiv
Kalmar stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.
Mortorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Ryssby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Södermöre kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969.

Karlsborgs kommunarkiv
Karlsborgs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962, med bilagor.
Mölltorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962—1969, med bilagor.
Undenäs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.

Karlshamns kommunarkiv
Hällaryds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Mörrunts kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1963, med bilagor.

Karlskoga kommunarkiv
Karlskoga drätselkammares arkiv: Protokoll 1969, med bilagor.

Karlskrona kommunarkiv
Karlskrona stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963, med bilagor.
Lyckcby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Nättraby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1972, med bilagor.
Ramdala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Rödeby kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972.

Karlstads kommunarkiv
Grava kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Grava kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Karlstads stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1962.
Väsc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.

Kils kommunarkiv
Frykeruds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor

Kinda kommunarkiv, Kisa
Norra Kinda kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1972, med bilagor.
Västra Kinda kommunalfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1961 1972, med bilagor.

Kiruna kommunarkiv
Kiruna stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Klippans kommunarkiv
Riseberga kommunalfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1961 1972, med bilagor.

Kramfors kommunarkiv
Kramfors stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Noraströms kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963.



Kristianstads kommunarkiv
Araslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1965.
Degeberga kommunalfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1961 1972, med bilagor. 
Degeberga kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Everöds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Everöds kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Fjälkingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969.
Kristianstads stadsfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1961 1972, med bilagor. 
Tollarps kommunfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1972.
Träne kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963, med bilagor.
Vä kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1965, med bilagor.
Åhus köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.

Kristinehamns kommunarkiv
Visnums kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.

Krokoms kommunarkiv
Alsens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Hotagens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Rödöns kommunalfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1961 1972, med bilagor.

Kumia kommunarkiv
Kumia landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963.
Kumia stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-1969, med bilagor.

Kungsbacka kommunarkiv
Fjärås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969.
Kungsbacka stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969, med bilagor.
Löftadalens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Onsala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Särö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1969, med bilagor.
Tölö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Kungsörs kommunarkiv
Kung Karls kommunalfullmäktiges arkiv. Protokoll 1961, med bilagor.
Kungsörs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Kungälvs kommunarkiv
Kungälvs drätselkammares arkiv: Protokoll 1961.
Romclanda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1970.

Kävlinge kommunarkiv
Furulunds köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Harric kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Kävlinge köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Löddeköpinge kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.
Löddeköpinge kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.



Köpings kommunarkiv
Kolsva kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Munktorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Laholms kommunarkiv
Hishults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Kamps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Knäreds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor.
Laholms stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963, med bilagor.
Laholms landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor. 
Ränneslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor. 
Vcingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Våxtorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Landskrona kommunarkiv
Dösjöbro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Härslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1963, med bilagor. 
Landskrona stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Rönneberga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963, med bilagor.

Laxå kommunarkiv
Tivedens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962, med bilagor.
Tivedens kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Leksands kommunarkiv
Leksands kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1968.
Åls kommunfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1972.

Lerums kommunarkiv
Lerums kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.
Lerums kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Lessebo kommunarkiv
Hovmantorps köpings kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1969, med bilagor. 
Lessebo köpings kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1963—1969.

Lidingö kommunarkiv
Lidingö stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Lidköpings kommunarkiv
Järpås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962—1963.
Kållands-Råda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Lidköpings stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962—1963.
Norra Kållands kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Saleby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962—1963.
Tuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Vinninga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1962.
Örslösa kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.



Lilla Edets kommunarkiv
Inlands-Torpc kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Lödösc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969, med bilagor.
Lödöse kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.

Lindesbergs kommunarkiv
Feliingsbro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Frövi köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor. 
Linde kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1967.
Ramsbergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.
Ramsbergs kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Linköpings stadsarkiv
Norra Valkebo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969, med bilagor. 
Södra Valkebo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 — 1969.
Vreta Klosters kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Åkerbo kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963—1969.

Ljungby kommunarkiv
Hamneda kommunalfullmäktige arkiv: Bilaga till protokoll 1970.
Ryssby kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1969.

Ljusdals kommunarkiv
Färila kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.
Los kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.

Ljusnarsbergs kommunarkiv, Kopparberg
Ljusnarsbergs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.

Lomma kommunarkiv
Flädic kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Lomma köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Ludvika kommunarkiv
Grangärdc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.
Ludvika landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Lunds kommunarkiv
Dalby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Genarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Lunds stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Södra Sandby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Torns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Veberöds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Luleå stadsarkiv
Luleå drätselkammares arkiv: Protokoll 1969.
Nederluleå kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Nederluleå kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.



Lysekils kommunarkiv
Lysekils stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Stångenäs kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.

Malmö stadsarkiv
Bunkcflo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor. 
Malmö drätselkammares arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Oxic kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.

Malungs kommunarkiv
Lima kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Malungs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.

Mariestads kommunarkiv
Hasslcrörs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Lugnås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Lyrestads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1962, med bilagor. 
Mariestads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1962.
Ullcrvads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.

Markaryds kommunarkiv
Traryds köpings kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1963—1969, med bilagor.

Marks kommunarkiv, Kinna
Fritsla kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.

Mjölby kommunarkiv
Mjölby drätselkammares arkiv: Protokoll 1961 1969.
Mjölby stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Vifolka kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor.
Vifolka kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961. med bilagor.

Mora kommunarkiv
Sollcröns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Motala kommunarkiv
Bobergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963 1969, med bilagor. 
Borensbergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Tjällmo kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.

Mullsjö kommunarkiv
Mullsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.



Mönsterås kommunarkiv
Fliscryds kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1970 (Valda för perioden 1971 1973).
Mönsterås köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1969.
Alems kommunalfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1961 1972 (Kommunfullmäk

tige valda för perioden 1971 1973).

Mörbylånga kommunarkiv
Mörbylånga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Mörbylånga kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 2005 2009.
Torslunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.

Nacka kommunarkiv
Boo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.
Saltsjöbadens köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969.

Nora kommunarkiv
Nora stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1963, med bilagor.

Nordanstigs kommunarkiv, Bergsjö
Gnarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962 1969.
Harmångers kommunalfullmäktigcs/kommunfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1969 1972, med bilagor. 
Hasscla kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.

Nordmalings kommunarkiv
Nordmalings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.

Norrköpings stadsarkiv
Kvillingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Kvillingc kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Skärblacka kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Vikbolandcts kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.

Norrtälje kommunarkiv
Frötuna kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.
Lyhundra kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1968 1969.
Roslags-Länna kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.
Väddö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.

Nyköpings stadsarkiv
Rönö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Stigtomta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.

Nynäshamns kommunarkiv
Sorunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963, med bilagor.



Orusts kommunarkiv, llenån
Morlanda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968.

Osby kommunarkiv
Osby köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Oskarshamns kommunarkiv
Kristdala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.

Oxelösunds kommunarkiv
Oxelösunds stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963 1969.

Pajala kommunarkiv
Junosunado kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1969.
Korpilombolo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor. 
Tärendö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968-1969, med bilagor.

Partilie kommunarkiv
Partillc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.

Perstorps kommunarkiv
Perstorps köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Piteå kommunarkiv
Norrfjärdens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Piteå stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.

Ragunda kommunarkiv, Hammarstrand
Ragunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969, med bilagor.
Ragunda kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 2004, med bilagor.
Ragunda kommunstyrelse arkiv: Protokoll 2004.
Stuguns kommunfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1972.
Stuguns kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1969.

Robertsfors kommunarkiv
Bygdeå kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.
Nysätra kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.

Ronneby kommunarkiv
Bräkne-Hoby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1963, med bilagor. 
Hallabro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Kallingc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1965.
Listerby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Ronneby stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961—1969, med bilagor.



Sala kommunarkiv
Sala stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963, med bilagor.
Tärna kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor. 
Västerfamebo kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.

Salems kommunarkiv, Rönninge
Salems kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1971, med bilagor.

Sandvikens kommunarkiv
Ovansjö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1962, med bilagor. 
Årsunda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969.
Österfamebo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962 1969, med bilagor.

Sigtuna kommunarkiv, Märsta
Märsta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Sigtuna stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963 1969.
Skepptuna kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.

Simrishamns kommunarkiv
Simrishamns stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.
Tommarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963 1967, med bilagor.

Sjöbo kommunarkiv
Blcntarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Sjöbo köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor. 
Vollsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
Vollsjö kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961, med bilagor.
Östra Färs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Skara kommunarkiv
Ardala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962 1969, med bilagor.
Skara stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1962, med bilagor.
Valle kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1969, med bilagor.

Skellefteå kommunarkiv
Burcå kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.
Burträsks kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.
Byske kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963.
Skellefteå drätselkammares arkiv: Protokoll 1961.
Skellefteå stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.

Skinnskattebergs kommunarkiv
Skinnskattebergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1968, med bilagor. 
Skinnskattebergs kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1963.

Skurups kommunarkiv
Rydsgårds kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Skurups köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
Vemmenhögs kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.



Skövde kommunarkiv
Binncbcrgs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Skultorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962.
Skövde stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962, med bilagor.
Tidans kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1968.
Timmersdala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962 1969, med bilagor.
Värsås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 1962.

Sollefteå kommunarkiv
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Tåsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1966.



Sunne kommunarkiv
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Älghults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963—1970, med bilagor.

Vaggeryds kommunarkiv, Skillingaryd
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Levene kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 19621966, med bilagor.
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Västerviks stadsfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1958.

Västerås stadsarkiv
Dingtuna kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961 1962, med bilagor. 
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Holmcdals kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.



Älmhults kommunarkiv
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Idre kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963, med bilagor.
Säma kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.
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Älvkarleby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
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Ödeshögs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961.

Örebro stadsarkiv
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Östersunds kommunarkiv
Frösöns köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963.
Hackås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969.
Häggenås kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
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Östhammars kommunarkiv
Dannemora kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963.
Dannemora kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961.
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Bilaga 1: Otryckt källmaterial från kommunala arkiv 1961 gällande 
yttranden över indelningssakkunnigas betänkande och från statliga 
arkiv och tidningsmaterial 1958 för uppgifter om fullmäktigeledamö
ternas partifärg och bostadsort

Kommunala arkiv:

Alingsås kommunarkiv

Bjä'kc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1961 -04-17, § 29.

Alvesta kommunarkiv

Moicda kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1961-03-17, § 11.

Arboga kommunarkiv

Arboga stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 67, med bilaga.

Arvika kommunarkiv

Stavnäs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-17, § 7.

Avesta kommunarkiv

Avesta stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 69, med bilaga.
By kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 -04-17, §46.
Knlbo köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 -04-14, § 23, med bilaga.

Bengtsfors kommunarkiv

Bengtsfors köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961 -04-12, § 146, med bilagor 
Bäckcfors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 -04-10, § 16.

Bjuvs kommunarkiv

Bilicsholms kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 -04-18, § 26.
Bjuvs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 -04-21, § 43, med bilaga. 
Bkcby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-28, § 11.

Bodens kommunarkiv

Överlulcå kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-18, § 29.

Bollebygds kommunarkiv

Boilcbygds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1961 -04-18, § 30.

Borgholms kommunarkiv

Ölands-Akcrbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961 -04-13, § 39.



Bräeke kommunarkiv

Revsunds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1961-04-21.
Revsunds kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 84.

Burlövs kommunarkiv, Arlöv

Burlövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 38, med bilagor.

Dals-Eds kommunarkiv

Dals-Eds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 48.

Danderyds kommunarkiv, Djursholm

Djursholms stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-10, § 9, med bilagor.

Emmaboda kommunarkiv

Vissefjärda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-20, § 23.
Vissefjärda kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 123.

Ekerö kommunarkiv

Ekerö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 19.

Eksjö kommunarkiv

Eksjö stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 37, med bilagor.
Mariannclunds köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 21, med bilaga.

Enköpings kommunarkiv

fjärdhundra kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-17, § 13.

Eslövs kommunarkiv

Bosarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 13, 1961.
Bosarps kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 55, med bilaga.
Eslövs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 81, med bilagor.
Löberöds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 14. 1961.
Löberöds kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-05, § 81.
Maricholms kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 32, 1961.
Maricholms kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-04, § 72, med bilaga.
Skarhults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 7, 1961.

Kalkenbergs kommunarkiv

Falkenbergs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-29, § 52, med bilagor.
Morups kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-03, § 19.
Ullarcds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-07, § 4, med bilaga.
Vessigebro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 31.
Vinbergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-17, § 18.
Årstads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-16, § 13.
Ätrans kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-19, § 32, med bilaga.



Falköpings kommunarkiv

Falköpings stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 34, med bilagor.
Gudhems kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 44.
Stcnsiorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 18.
Vilske kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1961-04-10, § 29.

Faluns kommunarkiv

Bjursås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 20.
Stora Kopparbergs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1961-06-12, § 27.

Filipstads kommunarkiv

Filipstads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 69, med bilagor.

Finspångs kommunarkiv

Finspångs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 64.

Färgclanda kommunarkiv

Högsäters kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 35, 1961, med bilagor.
Ödeborgs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-15, § 3.

Gagnefs kommunarkiv

Gagnefs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1961-04-13, § 2.

Gislaveds kommunarkiv

Reftele kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-26, § 20, med bilagor.

Gnesta kommunarkiv

Gnesta köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-14, § 35.

Gotlands kommunarkiv, Visby

Havdhems kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-05-02, § 20.
Tingstäde kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-29, § 4.

Gullspängs kommunarkiv

Amnchärads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-17, § 18.

Göteborgs stadsarkiv

Askims kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-12, § 127.
Säve kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-19, § 140.
Torslanda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 15, med bilaga.

Götene kommunarkiv

Götene köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-27, § 15.

Habo kommunarkiv

Habo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 27, med bilaga.

Hallsbergs kommunarkiv

Hallsbergs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 12, 1961.



Halmstads kommunarkiv

Hldsbcrga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 21.
Enslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-09, § 12.
Getinge kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-27, § 16.
Halmstads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 71. med bilagor.
Harplingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 20.
Kvibillc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-27, § 12.
Oskarströms köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-02-28, § 15 med bilagor. 
Simlångsdalens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 20.
Söndrums kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 25, med bilaga.

Heby kommunarkiv

Vittingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 23, med bilagor.

Hedemora kommunarkiv

Hedemora landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1961-03-1 1, § 12.

Helsingsborgs stadsarkiv

Helsingborgs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 112, med bilaga.
Kattarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 34, med bilaga.
Mörarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 49, med bilaga.
Vallåkra kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 16.
Ödåkra kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 13, 1961.
Ödåkra kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-1 1, § 125, med bilaga.

Hudiksvalls kommunarkiv

Bjuråkers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-09, § 9.
Bjuråkers kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-1 1, § 74 
Njutångers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 19.

Hylle kommunarkiv, Hyltebruk

Torups kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-19, § 1 1.

Härjedalens kommunarkiv, Sveg

Högdals kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-10, § 7, med bilagor.

Härnösands kommunarkiv

Härnösands stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-1 I, § 78.
Högsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 21, med bilaga.



Hässleholms kommunarkiv

Bjämums kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-26, § 268, med bilagor. 
Tyringc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-05-30, § 33, med bilaga.

Höganäs kommunarkiv

Brunnby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24,§ 18, med bilaga. 
Höganäs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 60.
Jonstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-14, § 165.
Väsby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 23, med bilaga.

Högsby kommunarkiv

Fagerhults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 6.
Högsby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-10, § 67.

Hörby kommunarkiv

Bjärsj öl agårds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 7.
Hörby köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1961-04-19. 
Långaröds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 3.
Östra Frosta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-19, § 14.

Höörs kommunarkiv

Höörs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-02-22, § 22, med bilagor. 
Norra Frosta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-14, § 9.
Snogeröds kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 119.

Jönköpings stadsarkiv

Hakarps kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-14, § 80, med bilagor. 
Jönköpings stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 131.
Lekaryds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-14, § 7.
Norrahammars köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll § 70, 1961.
Visingsö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 3.

Kalmar kommunarkiv

Mortorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 18.
Ryssby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 3.

Karlshamns kommunarkiv

Mörrums kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 25.

Karlskrona kommunarkiv

Lyckcby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-27, § 45.
Nättraby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 18.
Ramdala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-29, § 17.

Karlstads kommunarkiv

Grava kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-11, § 18.
Grava kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 89.



Kinda kommunarkiv, Kisa

Västra Kinda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-05-04, § 31, med bilaga.

Kiruna kommunarkiv

Kiruna stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-10, § 68.

Klippans kommunarkiv

Riseberga kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1961-04-24, § 25.

Kramfors kommunarkiv

Kramfors stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 54.
Noraströms kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-22, § 13.

Kristianstads kommunarkiv

Degeberga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-05-04, § 33, med bilagor. 
Degeberga kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 124.
Everöds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 25.
Everöds kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 75.
Fjälkinge kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 33.
Kristianstads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-12, § 59, med bilagor. 
Träne kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 17, med bilaga.
Vä kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-05-08, § 16, med bilaga.

Krokoms kommunarkiv

Alsens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 9.
Hotagens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-1 1, § 4, med bilaga. 
Rödöns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 5.

Kumia kommunarkiv

Kumia landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 9. 
Kumia stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-26, § 102, med bilagor.

Kungsbacka kommunarkiv

Fjärås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-1 I, § 30.
Kungsbacka stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-14, § 73, med bilagor. 
Löftadalens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-19, § 34.
Onsala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, §§ 27 och 28.
Särö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-14, § 32, med bilagor.
Tölö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 2.

Kungsörs kommunarkiv

Kung Karls kommunalfullmäktiges arkiv. Protokoll 1961-04-27, § 1 17, med bilaga. 
Kungsörs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 21, 1961, med bilaga.

Kungälvs kommunarkiv

Kungälvs drätselkammares arkiv: Protokoll 1961-04-12, § 172.



Kävlinge kommunarkiv

Furulunds köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-11, § 10.
Harric kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 6, med bilaga.
Kävlinge köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 21.
Löddeköpinge kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-03-01, § 45.

Köpings kommunarkiv

Kolsva kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 45, med bilaga.
Munktorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-27, §11.

Laholms kommunarkiv

Hishults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-10, § 6.
Karups kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 23.
Knäreds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, §11.
Laholms stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 31.
Laholms landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-22, § 19, med bilaga. 
Ränneslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-22, § 5, med bilaga.
Vcingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-29, § 16.
Våxtorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 10.

Landskrona kommunarkiv

Dösjöbro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-20, § 15, med bilagor.
Härslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 2, med bilaga.
Landskrona stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 93, med bilagor.
Rönneberga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-14, § 9, med bilaga.

Laxå kommunarkiv

Tivedens kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-06, § 38, med bilaga.

Lerums kommunarkiv

Lerums kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 80, med bilaga.

Lidingö kommunarkiv

Lidingö stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-28, § 53.

Lidköpings kommunarkiv

Vinninga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-04, § 7.

Lilla Ldets kommunarkiv

Inlands-Torpc kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-1 1, § 47.
Lödöse kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-04, §11.
Lödöse kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-03-29, § 62.



Linköpings stadsarkiv

Norra Valkcbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 44, med bilagor. 
Södra Valkcbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-27, § 27.
Vreta Klosters kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 110.

Lomma kommunarkiv

Flädic kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 25, med bilaga.
Lomma köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-14. § 36, med bilaga.

Ludvika kommunarkiv

Ludvika landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-02-27, § 14.

Lunds kommunarkiv

Dalby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-19, § 33, med bilaga.
Genarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-07, § 23, med bilagor.
Lunds stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 130, med bilaga.
Södra Sandby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-02-27, § 14.
Toms kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 19.
Veberöds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-1 1, § 12.

Luleå stadsarkiv

Nederluleå kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-12, § 166.

Lysekils kommunarkiv

Lysekils stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 67, med bilagor.
Stångenäs kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 64.

Malmö stadsarkiv

Bunkcflo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 24.
Malmö drätselkammares arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 225, med bilagor.
Oxic kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 45.

Malungs kommunarkiv

Lima kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-08, § 26, med bilagor.

Mariestads kommunarkiv

Lyrestads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-14, § 10, med bilaga. 
Mariestads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 67, med bilaga.

Mjölby kommunarkiv

Mjölby drätselkammares arkiv: Protokoll 1961-04-19, § 179.
Mjölby stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 89.
Vifolka kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 23, 1961, med bilagor.
Vifolka kommunalnämnds arkiv: Protokoll § 96, 1961, med bilagor.

Mora kommunarkiv

Sollcröns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-29, §11, med bilaga.



Mölndals kommunarkiv

Lindomc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 2.

Mönsterås kommunarkiv

Ålems kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 28.

Mörbylånga kommunarkiv

Mörbylånga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-05-02, § 46.

Nacka kommunarkiv

Saltsjöbadens köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-20, § 16..

Nora kommunarkiv

Nora stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-29, § 20, med bilagor.

Nordmalings kommunarkiv

Nordmalings kommunalnämnds arkiv: Protokoll § 117, 1961.

Norrköpings stadsarkiv

Kvillingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 27.
Kvillingc kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-12, § 124
Skärblacka kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 24, med bilagor.

Nässjö kommunarkiv

Solberga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-17, § 3.

Osby kommunarkiv

Osby köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 54, med bilaga.

Oskarshamns kommunarkiv

Kristdala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-26, § 26, med bilagor.

Pajala kommunarkiv

Korpilombolo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-05-02, § 34, med bilaga.

Perstorps kommunarkiv

Perstorps köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-26, § 36.

Ronneby kommunarkiv

Bräkne-Hoby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-26, § 27.
Hallabro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 118, med bilaga. 
Listerby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 53.
Ronneby stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-05-02, § 53, med bilaga.



Sala kommunarkiv

Tärna kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1961-03-17, § 4.

Sandvikens kommunarkiv

Ovansjö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-09, § 34, med bilaga.

Sigtuna kommunarkiv, Märsta

Märsta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-01-18, § 93.

Sjöbo kommunarkiv

Blcntarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 36.
Sjöbo köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-16, § 19, med bilagor. 
Vollsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 11 
Vollsjö kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-10, § 18, med bilaga.
Östra Färs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-14, § 3.

Skara kommunarkiv

Skara stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 62, med bilagor.
Valle kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 24, med bilaga.

Skellefteå kommunarkiv

Skellefteå drätselkammares arkiv: Protokoll 1961-03-21, § 142.

Skinnskattebergs kommunarkiv

Skinnskattebergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-06-09, § 3, med bilaga.

Skurups kommunarkiv

Rydsgårds kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-23, § 46.
Skurups köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-06, § 120.
Vemmenhögs kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-03-14, § 3.

Skövde kommunarkiv

Tidans kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 92.
Värsås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 23, 1961.

Sollefteå kommunarkiv

Boteå kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 2, med bilaga.
Långsele kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 42.
Ramsele kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-14, § 33.

Sotenäs kommunarkiv, Kungshamn

Smögens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-22, § 36, med bilagor.

Staffanstorps kommunarkiv

Staffanstorps kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 118, med bilaga.



Storumans kommunarkiv

Stcnsclc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-13, § 26.

Strängnäs kommunarkiv

Stallarholmcns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-12, § 17.
Åkers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-01-17, § 21.

Strömstads kommunarkiv

Vette kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 97.

Strömsunds kommunarkiv

Fjällsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-26, § 24, med bilagor. 
Frostvikens kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 177, med bilaga. 
Hammcrdals kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-22, § 36, med bilaga.

Sundsvalls stadsarkiv

Sclångcrs kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-19, § 178.
Sköns köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 44, 1961.

Svalövs kommunarkiv

Kågcröds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-13, § 16.
Röstånga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 12.
Svalövs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 20, med bilagor. 
Tcckomatorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-21, § 2.

Svedala kommunarkiv

Bara kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-12, § 45, med bilaga.
Svedala köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-20, §11.

Säters kommunarkiv

Gustafs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-27, § 26, med bilaga.

Sävsjö kommunarkiv

Sävsjö stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 56.

Södertälje stadsarkiv

Jäma kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-19, § 28, med bilaga.
Östcrtäljc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-27, § 19.

Tanums kommunarkiv

Kvillc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-05-27, § 82.
Kvillc kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-05-04, § 116, med bilaga.

Tierps kommunarkiv

Vcndcls kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 28, med bilaga. 
Västlands kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-10, § § 34.



Tomelilla kommunarkiv

Tomclilla köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 32.

Porsas kommunarkiv

Torsås kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-02-23, § 33.

Trelleborgs kommunarkiv

Alstads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 2.
Anderslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-14, § 32.
Gislövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-15, § 5.
Klagstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 45, med bilaga. 
Skcgric kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 6, med bilaga. 
Trelleborgs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 63, med bilagor.

Trollhättans kommunarkiv

Flundre kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 18.

Töreboda kommunarkiv

Moholms kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 19, 1961.
Töreboda köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 39.

Umeå stadsarkiv

Sävars kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 19, med bilaga. 
Umeå stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 92, med bilagor.

Upplands Väsby kommunarkiv

Upplands-Väsby kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-03-19, § 57.

Uppsala stadsarkiv

Björklingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 19, 1961, med bilaga. 
Knivsta kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-12, § 86.
Vattholma kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 62, med bilaga.

Valdemarsviks kommunarkiv

Ringarums kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 4

Vallentuna kommunarkiv

Vallentuna kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-04, § 24, med bilaga.

Vara kommunarkiv

Vedums kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 21, med bilaga.

Varbergs kommunarkiv

Himledalcns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 19. 
Kungsäters kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-11, § 9.
Lindberga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-04, § 25.
Träslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-1 I. § 28.



Tvååkers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-20, § 43, med bilaga.
Varbergs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 68, med bilaga.
Veddige kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-13, § 20.
Värö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-19, § 5.

Vellinge kommunarkiv

Månstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-02-13, § 6, med bilaga.
Rängs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-22, § 14.
Skanör-Falsterbo stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-20, § 25, med bilaga.
Vellinge kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 37.

Vetlanda kommunarkiv

Alseda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, § 25, med bilaga.

Vimmerby kommunarkiv

Sevede kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-22, § 21.

Vänersborgs kommunarkiv

Vänersborgs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 93, med bilaga.

Värnamo kommunarkiv

Bredaryds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1961-04-24, § 3.

Västerviks kommunarkiv

Gamlcby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-14, § 49.
Hjorteds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 8 
Västerviks stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1958.

Västerås stadsarkiv

Dingtuna kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 17, och 1961-06-15, § 24, med bilagor. 
Skultuna kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 34, med bilaga.
Tillbcrga kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 77, med bilagor.

Ydre kommunarkiv, Österbymo

Ydre kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-29, § 19, med bilagor.

Ystads kommunarkiv

Glemmingebro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-17, § 13.
Glemmingebro kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-11,§ 17.
Herrestads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 20.
Ljunits kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-17, § 13.
Ystads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-16, § 41, med bilaga.

Ån ge kommunarkiv

Torps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-05-23, § 10, med bilaga.

Åre kommunarkiv, Järpen

Hallens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-22, § 23, med bilaga.
Mörsils kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-14, § 301.



Undersåkers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-26, § 44.
Åre kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 8, med bilaga.

Åtvidabergs kommunarkiv

Björsäters kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-21, §11.

Älvdalens kommunarkiv

Särna kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-16, § 25, med bilaga.

Älvkarleby kommunarkiv, Skutskär

Älvkarleby kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-18, § 127.

Ödeshögs kommunarkiv

Ödeshögs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 53.

Örebro stadsarkiv

Askers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-27, § 3.
Axbergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-28, § 13 med bilaga.

Örnsköldsviks kommunarkiv

Trehörningsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-25, § 15.

Östersunds kommunarkiv

Häggenås kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-24, § 31.

Östhammars kommunarkiv

Dannemora kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1961-04-27, § 79.
Öregrunds stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-04-11, § 18, med bilagor.

Östra Göinge kommunarkiv, Broby

Hjärsås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1961-03-24, § 10.

Statliga arkiv:

1.andsarkivet i Visby

Arkivet, Länsstyrelsen i Gotlands län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i Lärbro 
landskommun.

Landsarkivet i Lund
Arkivet, Länsstyrelsen i Kristianstads län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i Risc- 
berga landskommun.

Arkivet, Länsstyrelsen i Malmöhus län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i föl
jande köpingar och landskommuner: Bjuv, Dösjöbro, Harric, K lagstorp och Vallåkra.



Länsstyrelsen i Östergötlands län, arkivet, Linköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i följande landskommuner: 

Ringarum och Skärblacka.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, arkivet, Jönköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i följande köpingar och lands

kommuner: Alseda, Bredaryd, Mariannclund och Nye.

Länsstyrelsen i Hallands län, arkivet, Halmstad
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i Torups 

landskommun.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Göteborg
Arkivet, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i Torslanda landskommun.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Vänersborg
Arkivet, Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i följande landskommuner: 
Bjärkc och Bollcbygd.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Mariestad
Arkivet, Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i följande landskommuner: 
Dimbo, Fågelås, Habo, Levene, Saleby, Vinninga och Vilske.

Tidningar:
Blekinge Läns Tidning 1958-10-04.
Dala-Demokraten 1958-10-04, 1958-10-18 och 1958-10-25. 
Falköpings Tidning 1958-09-30.
Hallands Nyheter 1958-10-30.
Krist ians t ads b lade t 1958-10-08.
Nya Wermlands-Tidningen 1958-10-11.
Tranås-Posten 1958-10-08 och 1958-10-20.
Uppsala Nya Tidning 1958-10-07.
Vestmanlands Läns Tidning 1958-10-28.
Väs terhot tens-Kur iren 1958-10-21.



Bilaga 2: Otryckt källmaterial från kommunala arkiv 1968—1969 om 
kommunernas yttranden över promemorian om indelningsrefor- 
mens fullföljande och från statliga arkiv och tidningsmaterial 1966 
om fullmäktigeledamöternas partitillhörighet och bostadsort

Kommunala arkiv:

Arboga kommunarkiv

Arboga stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01 -31, § 8, med bilaga.

Arvika kommunarkiv

Arvika stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 4.
Gunnarskogs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968-12-19, § 7.

Bengtsfors kommunarkiv

Bäckcfors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-28, § 2.

Bergs kommunarkiv

Rätans kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-24, § 2.

Bollebygds kommunarkiv

Bollcbygds kommunfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969-01-28, § 2.

Bollnäs kommunarkiv

E3ollnäs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 21, med bilagor.
Hancbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 4, med bilagor.

Borås stadsarkiv

Brämhults kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, §11. 
Dalsjöfors kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 3. 
Sandhults kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1968-12-30, § 1 16. 
Viskafors kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 6.

Boxholnis kommunarkiv

Boxholms köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 1.

Bromölla kommunarkiv

Bromölla köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 1.

Bräcke kommunarkiv

Kälamc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-29, § 1, med bilaga. 
Revsunds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-28, § 2.



Eksjö kommunarkiv

Hörcda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-23, § 2.

Eskilstuna stadsarkiv

Eskilstuna stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-09, § § 12.
Kafjärdens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 6, med bilaga.

Fagersta kommunarkiv

Fagersta stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-25, § 8, med bilagor.

Falkenbergs kommunarkiv

Falkenbergs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 14, med bilaga. 
Morups kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-31, § 1, med bilaga. 
Vessigebro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-28, § 16, med bilaga. 
Ätrans kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-29, § 9, med bilaga.

Falköpings kommunarkiv

Falköpings stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-28, § 8, med bilaga. 
Gudhems kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-03, § 6.

Faluns kommunarkiv

Bjursås kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-30, § 1. 
Sundborns kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-28, § 4.

Finspångs kommunarkiv

Finspångs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 14.
Hävla kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-28, § 9.

Färgelanda kommunarkiv

Högsäters kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1968-12-20, § 101. 

Gagnefs kommunarkiv

Gagnefs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-24, § 10.

Gislaveds kommunarkiv

Anderstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-31, § 1.

Gnesta kommunarkiv

Gnesta köpings kommunalfullmäktiges: Protokoll 1969-01-30, § 13.

Grums kommunarkiv

Grums köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-03-06, § 13.

Hallsbergs kommunarkiv

Sköllcrsta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 7.



Hjo kommunarkiv

Hjo stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-23, § 3.

Hofors kommunarkiv

Hofors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-20, § 5.

Huddinge kommunarkiv

Huddinge kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 29, med bilaga.

Hultsfreds kommunarkiv

Hultsfreds köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 6.

Härjedalens kommunarkiv, Sveg

Högdals kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-02, § 15.

Högsby kommunarkiv

Högsby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 81.

Jokkmokks kommunarkiv

Jokkmokks kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968-12-20, § 147, med bilaga.

Jönköpings stadsarkiv

Gränna stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-24, § 5.
Huskvarna drätselkammares arkiv: Protokoll 1968-12-10, § 876.
Jönköpings stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968-12-06, § 387.

Kalmar kommunarkiv

Kalmar stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-24, § 46.

Karlsborgs kommunarkiv

Mölltorps kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-30, § 4.

Karlskoga kommunarkiv

Karlskoga drätselkammares arkiv: Protokoll 1969-01-13, § 16, med bilaga.

Klippans kommunarkiv

Riseberga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 2, med bilaga.

Kristianstads kommunarkiv

Fjälkingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-29, § 4.
Kristianstads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-14, § 25, med bilaga.



Kungsbacka kommunarkiv

Fjärås kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-31, §11. 
Kungsbacka stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-09, § 6.

Kävlinge kommunarkiv

Löddeköpinge Kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 6.

Laholms kommunarkiv

Knäreds kommanalfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 4, med bilaga. 
Ränneslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 7, med bilaga.

Leksands kommunarkiv

Leksands kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1968-12-20, § 75.

Lerums kommunarkiv

Lerums kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-02-25, § 6.

Lessebo kommunarkiv

Hovmantorps kommunalfullmäktige arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 2. 
Lessebo komrmnalfullmäktigc arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 7.

Lilla Ldets kommunarkiv

Lödöse kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-30, § 4.

Lindesbergs kommunarkiv

Frövi köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 3, med bilaga.

Linköpings stadsarkiv

Norra Valkebo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-20, § 4, med bilaga. 
Södra Valkebo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 3.

Ljungby kommunarkiv

Ryssby kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 3.

ljusdals kommunarkiv

Färila kommuralfullmäktigcs arkiv: Protokoll 1969-01-24, § 2.

Ljusnarsberg* kommunarkiv, Kopparberg

Ljusnarsbergs cöpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 12.

Luleå stadsarkiv

Luleå drätselkammares arkiv: Protokoll 1969-01-31, § 122.

Malmö stadsarkiv

Bunkeflo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-31, § 1.



Mjölby kommunarkiv

Mjölby drätselkammares arkiv: Protokoll 1969-01-14, § 50.
Vifolka kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-02-03, § 5.

Mönsterås kommunarkiv

Mönsterås köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 21.

Nacka kommunarkiv

Boo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 21.
Saltsjöbadens köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 2.

Nordanstigs kommunarkiv, Bergsjö

Gnarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 2.
Harmångers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 8, med bilaga. 
Hasscla kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-29, § 2.

Norrköpings stadsarkiv

Vikbolandcts kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 9.

Norrtälje kommunarkiv

Frötuna kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-31, § 6. 
Lyhundra kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1968-12-30, § 89.

Orusts kommunarkiv, Henän

Morlanda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968-12-20, § 107.

Oxelösunds kommunarkiv

Oxelösunds stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 6.

Pajala kommunarkiv

Junosunado kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1969-01-17, § 34.
Tärendö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1968-12-30, § 160.

Partilie kommunarkiv

Partilie kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-30, § 10.

Piteå kommunarkiv

Piteå stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-14, § 34.

Kagunda kommunarkiv, Hammarstrand

Ragunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-31, § 3, med bilaga. 
Stuguns kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1969-01-20, § 2.

Robertsfors kommunarkiv

Bygdeå kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-29, § 1.

Ronneby kommunarkiv

Ronneby stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 5.



Sala kommunarkiv

Tärna kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1967-01-27, § 2, och 1969-02-03, § 1.

Sandvikens kommunarkiv

Österfämebo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 3.

Sigtuna kommunarkiv, Märsta

Sigtuna stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 3.

Simrishamns kommunarkiv

Simrishamns stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-24, § 4.

Sjöbo kommunarkiv

Sjöbo köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 4.

Skara kommunarkiv

Ardala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-06, § 4.
Valle kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1967-01-23, och 1969-01-27, § 6, med bilagor.

Skinnskattebergs kommunarkiv

Skinnskattebergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968-12-17, § 96, med bilaga.

Skövde kommunarkiv

Tidans kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968-12-20, § 72.

Sollefteå kommunarkiv

Hclgums kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1969-01-22, § 2.
Ådals-Lidcns kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-30, § 2.

Sollentuna kommunarkiv

Sollentuna köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-02-03, § 4.

Sotenäs kommunarkiv, Kungshamn

Smögens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-18, § 5, med bilaga.

Strömsunds kommunarkiv

Fjällsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-30, § 2.
Frostvikens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-31, § 4, med bilaga. 
Hammcrdals kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-02-07, § 363.

Sunne kommunarkiv

Lysviks kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1968-12-06, § 191.

Sävsjö kommunarkiv

Vrigstads kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 8.



Söderhamns stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 4.

Söderköpings kommunarkiv

Aspvedens kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-29, § 17

Sölvesborgs kommunarkiv

Mjällby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 8, med bilaga.

Tidaholms kommunarkiv

Dimbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 7.

Tierps kommunarkiv

Söderfors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-29, § 2.
Tierps landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-28, § 3.

Torsby kommunarkiv

Finnskoga-Dalby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-14, § 7.

Torsås kommunarkiv

Torsås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-29, § 7, med bilaga.

Tranemo kommunarkiv

Dalstorps kommunalfullmäktigtcs arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 6.

Trosa kommunarkiv

Trosa stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-28, § 15.

Umeå stadsarkiv

Holmöns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-22, § 8.

Upplands-Bro kommunarkiv

Upplands-Bro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-17, § 20.

Uppsala stadsarkiv

Almunge kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-29, § 7, med bilaga. 
Bälingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 18, med bilaga. 
Knivsta kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 15. 
Uppsala stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 17.

Vaggeryds kommunarkiv, Skillingaryd

Klcvshults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 5.

Vallentuna kommunarkiv

Vallentuna kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-29, § 12.
Össeby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-04, § 3.



Varbergs kommunarkiv

Tvååkers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, §11, med bilaga. 
Varbergs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-21, § 4, med bilaga.
Veddige kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-27, § 7.
Värö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-12, § 10.

Vellinge kommunarkiv

Månstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968-12-30, § 92, med bilaga.

Vårgårda kommunarkiv

Vårgårda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-02-19, § 6.

Vänersborgs kommunarkiv

Frändefors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-29, § 5, med bilaga.

Västerviks kommunarkiv

Gamlcby kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-30, § 3.
Hjorteds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-30, § 10.

Växjö kommunarkiv

Lammhults kommunalfullmäktige arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-28, § 2.

Åtvidabergs kommunarkiv

Åtvidabergs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-29, § 14.

Almhults kommunarkiv

Älmhults köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-27, § 9.

Ångelholms kommunarkiv

Barkåkra kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-28, § 4.

Örebro stadsarkiv

Axbergs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-23, § 4
Ekeby och Gällcrsta kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-01-29, § 5.

Örnsköldsviks kommunarkiv

Själevads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-02-05, § 3.

Östersunds kommunarkiv

Hackås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-01-31, § 4.

Övertorneå kommunarkiv

Övertomeå kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1968-12-30, § 101, med bilaga.



Statliga arkiv:

Landsarkivet i Uppsala
Arkivet, l änsstyrelsen i Uppsala län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalcn 1966 i föl
jande landskommuner: Vattholma och Västland.

Arkivet, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande stä
der: Mariefred och Trosa.

Allmänna sektionen. Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i Björk
viks landskommun.

Landsarkivet i Vadstena
Arkivet, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalcn 1966 i föl
jande köpingar och landskommuner: Hovmantorp, Lammhult, Älmhult och Östra Torsås.

Landsarkivet i Lund
Arkivet, Länsstyrelsen i Malmöhus län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i föl
jande köpingar och landskommuner: Hörby, Kattarp, Månstorp, Sjöbo och Vallåkra.

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande stä
der: Helsingborg och Lund.

Länsstyrelsen i Stockholms län, arkivet, Stockholm
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande köpingar och lands

kommuner: Frötuna, Huddinge, Knivsta, Lyhundra, Sollentuna och Västerhaninge,
Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande städer: Djursholm, Norr

tälje och Solna.

Länsstyrelsen i Östergötlands län, arkivet, Linköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande köpingar och lands

kommuner: Aspveden, Boberg, Boxholm, Gryt, Norra Valkebo, Ringarum, Vifolka, Vikbolandet, 
Vreta Kloster och Åkerbo,

Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande städer: Linköping och 
Söderköping.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, arkivet, Jönköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 

Höreda, Reftele, Villstad och Vrigstad,
Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande städer: Gränna och Säv- 

sjö.

Länsstyrelsen i Kalmar län, arkivet, Kalmar
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 

Gamlcby och Torsås.



Länsstyrelsen i Mailands län, arkivet, Halmstad
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i föl

jande köpingar och landskommuner: Fjärås, Harplingc, Lindomc, Morup, Onsala, Söndrum, 
Tvååker, Vessigebro, Vinberg och Ätran.

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i Kungsbacka 
stad.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Göteborg
Arkivet, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 
Forshälla, Kållcrcd, Ljungskile, Partillc och Stenungsund.

Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i följande städer: Kungälv, Mar
strand och Uddevalla.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Vänersborg
Arkivet, Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 
Bollebygd, Brålanda, Dalsjöfors, Flundre, Högsäter, Lödöse och Vårgårda.

Protokoll från röstsammanräkning av det extra kommunalfullmäktigcvalct 1968 i följande köpingar 
och landskommuner: Mcllcrud och Lerum.

Länsstyrelsen i Dalarnas län, arkivet, Falun
Arkivet, Länsstyrelsen i Kopparbergs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 
Gagnef, Jäma, Leksand och Orsa.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, arkivet, Gävle
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i Hanebo landskommun.

Tidningar:
Arbetarbladet 1966-10-12, 1966-10-15 och 1966-10-19.
Arbetet 1966-10-15, 1966-10-21, 1966-10-25 och 1966-11-01.
Blekinge Läns Tidning 1966-10-05.
Borås Tidning 1966-10-21, 1966-1 1 -08, 1966-11-12,1966-11 -22 och 1966-12-08. 
Dala-Demokraten 1966-09-23, 1966-10-10, 1966-10-15, 1966-10-19 och 1966-10-23. 
Eskilstuna-Kuriren 1966-11-01,1966-11 -04 och 1966-11-16.
Falköpings Tidning 1966-10-08.
Nerikes Allehanda 1966-10-05, 1966-10-21, 1966-10-26 och 1966-10-28.
Norrbottens-Kuriren 1966-10-05, 1966-10-08 och 1966-10-14.
Nya Norrland 1966-10-11. 1966-10-12, 1966-10-19 och 1966-10-25.
Nya Wermlands-Tidningen 1966-10-20 och 1966-10-31.
Skaraborgs Läns Tidning 1966-11-08.
Sundsvalls Tidning 1966-10-15, 1966-10-21 och 1966-10-24.
Söderhamns-Kuriren 1966-10-06.
Vestmanlands Läns Tidning 1966-10-19.
Västerbottens-Kuriren 1966-10-08 och 1966-10-14.
Östersunds-Posten 1966-10-05, 1966-10-08, 1966-10-12, 1966-10-13 och 1966-10-15.



Bilaga 3: Otryckt källmaterial från kommunala arkiv gällande kom
munernas yttranden över länsstyrelsernas preliminära förslag 
1962—1963 till kommunblocksindelning och från statliga arkiv 1958 
och 1962 samt tidningsmaterial 1958 och 1962 om fullmäktigeleda
möternas partitillhörighet och bostadsort

Kommunala arkiv:

Alvesta kommunarkiv

Mohcda kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1963-03-01, § 18.

Arboga kommunarkiv

Arboga stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-22, § 43, med bilaga.

Arvika kommunarkiv

Brunskogs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-18, § 24.

Askersunds kommunarkiv

Lerbäcks kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-25, § 2.

Bengtsfors kommunarkiv

Bäckcfors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-1 l,§ 22.

Bergs kommunarkiv, Svenstavik

Ovikcns kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-20, § 16.

Bjuvs kommunarkiv

Bjuvs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-01, § 30, med bilaga.

Bodens kommunarkiv

Edcfors kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1963-01-18, § 13.

Borås stadsarkiv

Brämhults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-28, § 19, med bilaga. 
Viskafors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-05, § 20.

Dals-Eds kommunarkiv

Dals-Eds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-08, § 36.

Eda kommunarkiv, Charlottenberg

Järnskogs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-08, § 20, med bilaga.

Ekerö kommunarkiv

Ekcrö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-04, § 16.



Fjärdhundra kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-28, § 13, med bilagor. 
Lagunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-19, § 17.
Norra Trögds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-22, § 15.
Södra Trögds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-12, § 21.
Åsunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 16, 1963.

Eskilstuna stadsarkiv

Husby-Rckamc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-14, § 3. 
Hällby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-15, § 11.
Arla kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-21, § 5.

Eslövs kommunarkiv

Eslövs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-22, § 37, med bilagor.
Löberöds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-27, §11.

Essunga kommunarkiv, Nossebro

Essunga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-20, § 64.

Falkenbergs kommunarkiv

Ätrans kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-27, § 17.

Falköpings kommunarkiv

Falköpings stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-11-27, § 108, med bilaga. 
Frökinds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-18, § 12.
Gudhems kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 75.
Stenstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-1 1-26, § 81.
Stenstorps kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1962-11-20, § 188.
Vartofta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 27.
Vilske kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § I 19, med bilaga.

Faluns kommunarkiv

Sundborns kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-22, § 13.

Finspångs kommunarkiv

Finspångs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-28, § 38

Forshaga kommunarkiv

Ullcruds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963-03-12, § 14.

Färgeianda kommunarkiv

Färgclanda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-25, § 7.
Högsäters kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-19, § 28.

Gagnefs kommunarkiv

Floda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-13, § 19, med bilaga.



Gotlands kommunarkiv, Visby

Fårösunds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-18, § 60.
Hemse kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-21, § 77.
Stånga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-27, § 43.
Tingstäde kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-29, § 44.

Grästorps kommunarkiv

Grästorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-28, § 139.

Gullspängs kommunarkiv

Amnchärads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-18, § 107, med bilaga. 
Hova kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 111, med bilaga.

Gävle stadsarkiv

Hille kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1962-10-29, § 37.

Göteborgs stadsarkiv

Askims kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-04-18, § 32.
Säve kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-04-17, § 39, med bilaga.
Torslanda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-04-16, § 46, med bilagor.
Tuve kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-04-16, § 34.

Götene kommunarkiv

Götene köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-29, § 64.
Götene köpings kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1962-10-16, § 204, med bilaga. 
Husaby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-11, § 3.
Kinnckullc kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1962-11-27, § 269, med bilaga.

Habo kommunarkiv

Habo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-31, § 25.

Hallsbergs kommunarkiv

Hallsbergs köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-27, § 5, med bilaga. 
Viby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-01, § 19.

Hallstahammars kommunarkiv

Kolbäcks kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-31, § 104. med bilaga.

Halmstads kommunarkiv

Eldsberga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-28, § 21.
Halmstads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-28, § 33, med bilagor.
Harplingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-28, § 25.
Kvibillc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-04, § 25. 
Simlångsdalens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-25, § 6.
Söndrums kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-04, § 25, med bilaga.



Fågelås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 30, och §§ 9 och 10, 1963, med bila
gor.

Hjo stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-28, § 157, med bilagor.

Hudiksvalls kommunarkiv

Dclsbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-27, § 98, med bilagor.
Forsa kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-29, § 106, med bilaga.
Hälsingtuna kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-29, § 21.

Hylte kommunarkiv, Hyltebruk

Torups kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-05, § 22.

Håbo kommunarkiv, Bålsta

Håbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-08, § 46, med bilaga.

Härjedalens kommunarkiv, Sveg

Lillhärdals kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-09, § 21.

Härryda kommunarkiv, Mölnlycke

Björketorps kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-28, § 12.
Landvetters kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-25, § 17, med bilaga.
Råda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-31, § 7, med bilaga.

Hässleholms kommunarkiv

Tyringc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-08, § 29, med bilagor.

Höganäs kommunarkiv

Höganäs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-30, § 9.
Väsby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-29, § 6, med bilaga.

Högsby kommunarkiv

Fagerhults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-30, § 7.
Högsby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-25, § 38.

Höörs kommunarkiv

Snogeröds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963-03-04, § 27.

Jokkmokks kommunarkiv

Jokkmokks kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 145.

Jönköpings stadsarkiv

Gränna stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-25, § 25.
Huskvarna stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-15, § 41.
Lckaryds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-04, § 28.
Norrahammars köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-11, § 22, med bilaga.



Undcnäs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-12, § 78.

Karlshamns kommunarkiv

Hällaryds kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-25, § 6.

Karlskrona kommunarkiv

Karlskrona stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-24, § 19.
Nättraby kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-15, § 84.

Karlstads kommunarkiv

Karlstads stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1962.
Väsc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963-03-14, §31.

Kinda kommunarkiv, Kisa

Västra Kinda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-13, § 27.

Kramfors kommunarkiv

Noraströms kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-28, §11.

Kristianstads kommunarkiv

Kristianstads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-13, § 59, med bilaga. 
Träne kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-29, § 15.
Vä kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-12, § 18.
Åhus köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-13, § 22.

Kristinehamns kommunarkiv

Visnums kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963-03-18, § 17.

Kumia kommunarkiv

Kumia landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-25, § 18. 
Kumia stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-18, § 35, med bilaga.

Kungsbacka kommunarkiv

Kungsbacka stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-08, § 22, med bilaga.

Laholms kommunarkiv

Knäreds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-02, § 19. 
Laholms stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-07, § 31.

Landskrona kommunarkiv

Härslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-25, § 16, med bilagor. 
Rönneberga kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-04, § 20.

Laxå kommunarkiv

Tivedens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-10, § 64, med bilaga.



Lidköpings kommunarkiv

Järpås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-30, § 36, och 1963-02-22, § 15. 
Kållands-Råda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-31, § 46.
Lidköpings stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-10, § 166, och 1963-01-07, § 28. 
Norra Kållands kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-21, § 66.
Saleby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-30, § 74, och 1963-04-25, § 19. 
Tuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-10, § 4.
Vinninga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-19, § 35.
Örslösa kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-23, § 12.

Lindesbergs kommunarkiv

Frövi köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-22, § 13, med bilaga.

Linköpings stadsarkiv

Åkerbo kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-06, § 373.

Ljusdals kommunarkiv

Los kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-09-22, § 42.

Luleå stadsarkiv

Nederluleå kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-26, § 7.
Råneå kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1962-12-15, § 98.

Malungs kommunarkiv

Malungs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-28, § 7.

Mariestads kommunarkiv

Hasslcrörs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-29, § 65.
Lugnås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-26, § 92.
Lyrestads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 96, med bilaga. 
Mariestads stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-18, § 154, med bilaga.
UUervads kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 42, 1962.

Markaryds kommunarkiv

Traryds köpings kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1963-03-05, § 50, med bilaga.

Mjölby kommunarkiv

Vifolka kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-04, § 17

Motala kommunarkiv

Bobergs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-11, § 24.
Tjällmo kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-08, § 26.

Mullsjö kommunarkiv

Mullsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-31, § 10.



Nacka kommunarkiv

Saltsjöbadens köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-20, § 16.

Nora kommunarkiv

Nora stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-21, § 27, med bilaga.

Nordanstigs kommunarkiv, Bergsjö

Gnarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-29, § 6.

Norrtälje kommunarkiv

Väddö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963-02-18, § 4.

Nyköpings stadsarkiv

Rönö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-28, § 65.
Stigtomta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-14, § 5.

Nynäshamns kommunarkiv

Sorunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-25, § 26, med bilaga.

Nässjö kommunarkiv

Bodafors köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 21, 1963.
Solberga kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963-03-01, § 3.

Oxelösunds kommunarkiv

Oxelösunds stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-10, § 5.

Piteå kommunarkiv

Norrfjärdens kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-28, § 21.

Robertsfors kommunarkiv

Nysätra kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-30, § 15.

Ronneby kommunarkiv

Bräkne-Hoby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-30, § 10.
Ronneby stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-31, § 7.

Rättviks kommunarkiv

Ore kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1963-01-18, § 13.

Sala kommunarkiv

Sala stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-23, § 23, med bilaga.
Tärna kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 17, 1963.



Sigtuna kommunarkiv, Märsta

Sigtuna stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-21, § 11.
Skepptuna kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-25, § 16.

Simrishamns kommunarkiv

Tommarps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-01, § 12.

Skara kommunarkiv

Ardala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-30, § 56.
Skara stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-07, § 188, med bilagor.
Valle kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 62.

Skellefteå kommunarkiv

Burcå kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-16, § 35. 
Burträsks kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-25, § 25. 
Byske kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-26, § 19. 
Skellefteå stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-07, § 71.

Skinnskattebergs kommunarkiv

Skinnskattebergs kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1963-03-12, § 32.

Skövde kommunarkiv

Binnebergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 123.
Skultorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-30, § 61.
Skövde stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 143, med bilaga.
Tidans kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-05-08, §§ 18 och 19. 
Timmersdala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-30, § 47.
Värsås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-26, § 62.

Sollefteå kommunarkiv

Ramsele kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1963-01-15, § 5.

Stenungsunds kommunarkiv

Stenungsunds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-04, § 32.

Strömstads kommunarkiv

Vette kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-28, § 31.

Strömsunds kommunarkiv

Hammcrdals kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-23, § 48.

Sunne kommunarkiv

Lysviks kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-02, § 18

Svalövs kommunarkiv

Röstånga kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-18, § 16.

Svenljunga kommunarkiv

Högvads kommunalfullmäktige arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-28, § 22.



Säters kommunarkiv

Gustafs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-30, § 6, med bilagor.

Sävsjö kommunarkiv

Sävsjö stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-18, § 15.
Vrigstads kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-25, § 23.

Söderhamns kommunarkiv

Söderala kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1962-10-08, § 96.

Söderköpings kommunarkiv

Aspvedens kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-30, §11.

Sölvesborgs kommunarkiv

Gammalstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-28, § 8.
Mjällby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-25, § 20.

Tanums kommunarkiv

Kvillc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-22, § 24.

Tibro kommunarkiv

Tibro köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 187.

Tidaholms kommunarkiv

Dimbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-10-29, § 53.
Hökensås kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 45.
Tidaholms stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 103.

Tierps kommunarkiv

Hållnäs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-22, § 29.
Söderfors kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-20, § 37.
Tierps köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-12, § 16.
Tierps landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-18, § 19, med bilagor. 
Vcndcls kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-22, § 19, med bilagor.
Västlands kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-21, § 29.
Västlands kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1963-03-19, § 56.
Östcrlövsta kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-27, § 29.
Östcrlövsta kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1963-03-18, § 74.

Tingsryds kommunarkiv

Väckclsångs kommunalfullmäktige arkiv: Protokoll 1963-02-04, § 17.

Tomclilla kommunarkiv

Tomclilla köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-11, § 37.



Trelleborgs kommunarkiv

Klagstorps kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-26, § 30. 
Trelleborgs stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-28, § 33.

Trollhättans kommunarkiv

Flundre kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-13, § 23, med bilaga.

Töreboda kommunarkiv

Moholms kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 44, 1962.
Töreboda köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-1 I, § 111.

Uddevalla kommunarkiv

Skredsviks kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-06, § 16.

Ulricehamns kommunarkiv

Redvägs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-28, § 14.

Umeå stadsarkiv

Hömefors kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-30, § 7.
Umeå landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-11, § 29. 
Umeå stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-15, § 74.

Upplands-Bro kommunarkiv

Upplands-Bro kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-28, § 11.

Uppsala stadsarkiv

Björklingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-15, § 22, med bilagor.
Bälingc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-18, § 20, med bilaga.
Knivsta kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-01-28, § 4.
Knutby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-27, § 19, med bilaga.
Norra Hagunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-07, § 10.
Rasbo kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-13, § 15, med bilaga.
Södra Hagunda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-29, § 9.
Uppsala stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-15, § 142, med bilaga.
Vaksala kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-18, § 4, med bilaga.
Vaksala kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1963-02-11, § 15.
Vattholma kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-14, § 39, med bilaga.

Uppvidingc kommunarkiv, Aseda

Älghults kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-26, § 19.

Vaggeryds kommunarkiv, Skillingarvd

Vaggeryds köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-18, §31.

Vara kommunarkiv

Kvänums kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-21, § 171.
Larvs kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll, december 1962.
Levene kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-18, § 73.
Ryda kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll § 147, 1962.



Vara köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 8, med bilaga. 
Vedums kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-21, § 68, med bilaga.

Varbergs kommunarkiv

Kungsäters kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-28, § 23. 
Träslövs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-23, § 53.
Veddige kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-04, § 5.
Värö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-01, § 2.

Vaxholms kommunarkiv

Vaxholms stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-26, § 42, med bilagor.

Vellinge kommunarkiv

Rängs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-01, § 7.
Skanör-Falstcrbo stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-02-28, §, med bilagor.

Vetlanda kommunarkiv

Lannaskede kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-28, § 12.

Vingåkers kommunarkiv

Västra Vingåkers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-12-17, § 64.

Värmdö kommunarkiv, Gustavsberg

Värmdö kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1962-08-31, § 87.

Västerviks kommunarkiv

Tjust-Eds kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-22, § 31.

Västerås stadsarkiv

Dingtuna kommunalnämnds arkiv: Protokoll 1962-10-17, § 1 10, med bilagor.

Växjö kommunarkiv

Bergunda kommunalfullmäktige arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-25, § 25. 
Braås kommunalfullmäktige arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-25/27, § 30.

Ydre kommunarkiv, Österbymo

Ydre kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-30, § 9, med bilagor.

Åre kommunarkiv, Järpen

Mörsils kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-01, § 30.
Åre kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-17, § 32, med bilaga.

Åtvidabergs kommunarkiv

Björsäters kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-25, § 5, med bilaga. 
Uknadalens kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-21, § 21.



Älvkarleby kommunarkiv, Skutskär

Älvkarleby kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-25, § 12.

Örebro stadsarkiv

Hkcbyoch Gällcrsta kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-04, § 19. 
Stora Mcllösa kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-04, § 22, med bilagor.

Östersunds kommunarkiv

Frösöns köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-03-13, § 42.
Lits kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-16, § 16.

Östhammars kommunarkiv

Dannemora kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-01-28, §11.
Olands kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1963-03-18, § 24, med bilaga.
Öregrunds stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-02-19, § 16.

Statliga arkiv:

Landsarkivet i Uppsala
Arkivet, Länsstyrelsen i Uppsala län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalcn 1962 i föl
jande landskommuner: Björklingc, Bälingc och Västland.

Landsarkivet i Vadstena
Arkivet, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalcn 1962 i föl
jande landskommuner: Annerstad, Bergunda, Braås och Lidhult.

Landsarkivet i Lund
Arkivet, Länsstyrelsen i Malmöhus län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i föl
jande landskommuner: Dösjöbro, Harric, Härslöv, Klagstrorp, Löberöd, Räng, Rönneberga, Röst
ånga och Snogeröd.

Värmlandsarkiv, Karlstad
Arkivet, Länsstyrelsen i Värmlands län

Protokoll från sammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Ullcruds kommun.

Länsstyrelsen i Stockholms län, arkivet, Stockholm
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i följande köpingar och lands

kommuner: Knivsta, Knutby, Skepptuna, Sorunda, Stocksund och Väddö.
Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1962 i Norrtälje och Öregrund.

Länsstyrelsen i Östergötlands län, arkivet, Linköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i följande landskommuner: 

Aspveden, Boberg, Norra Valkebo, Tjällmo, Vifolka, Ydre och Åkerbo



Länsstyrelsen i Jönköpings län, arkivet, Jönköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfulImäktigcvalct 1962 i följande köpingar och lands

kommuner: Mariannelund och Solbcrga.

Länsstyrelsen i Kalmar län, arkivet, Kalmar
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i följande landskommuner: 

Fliscryd, Gärdslösa, Mörlunda, Södcråkra, Tjust-Ed och Uknadalen.

Länsstyrelsen i Hallands län, arkivet, Halmstad
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i föl

jande landskommuner: Knäred, Kvibillc, Simlångsdalcn, Torup, Tvååker, Vcddigc, Värö och 
Ätran.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Göteborg
Arkivet, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i följande landskommuner: 
Skaftö, Stcnungsund, Sävc, Tuvc och Yttcrby.

Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1962 i följande städer: Marstrand och 
Strömstad.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Vänersborg
Arkivet, Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i följande landskommuner: 
Björkctorp, Brålanda, Flundrc, Högsätcr och Ödeborg.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Mariestad
Arkivet, Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i följande landskommuner: 
Dimbo, Fågelås, Habo, Levene, Saleby och Vilske.

Länsstyrelsen i Dalarnas län, arkivet, Falun
Arkivet, Länsstyrelsen i Kopparbergs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Frivikens landskommun.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, arkivet, Gävle
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1958 i Södcrala landskommun.

Tidningar:
Arbetarbladet 1958-10-15.
Arbetet 1962-09-29, 1962-11 -07, 1962-11 -12 och 1962-11-16.
Borås Tidning 1962-11 -16, 1962-11-21,1962-11 -28 och 1962-12-07.
Dala-Demokraten 1962-10-06, 1962-10-09, 1962-10-10, 1962-10-12, 1962-10-15 och 1962-10-17. 
Eskilstuna-Kuriren 1962-10-10, 1962-10-17, 1962-10-20, 1962-1 1-08 och 1962-11-12. 
Jönköpings-Posten 1962-09-27, 1962-10-25 och 1962-11-01.
Nerikes Allehanda 1962-10-16, 1962-10-26, 1962-10-31 och 1962-11-01.
Norra Västerbotten 1962-09-27 och 1962-09-28.
Norrbottens-Kuriren 1958-10-13.
Nya Norrland 1962-09-18, 1962-10-23, 1962-10-25 och 1962-11-15.



Nya Wermlands-Tidningen 1962-09-29, 1962-10-03, 1962-10-09, 1962-10-13, 1962-10-16 och 1962- 
10-18.

Skaraborgs Läns Tidning 1958-10-02.
Sydsvenska Dagbladet 1962-09-18 och 1962-09-27.
Västerbottens-Kuriren 1962-09-18, 1962-09-27, 1962-10-06, 1962-10-10, 1962-10-11, 1962-10-16 

och 1962-10-27.
Östersunds-Posten 1962-09-28, 1962-09-29, 1962-10-08, 1962-10-09, 1962-10-10, och 1962-10-11.



Kommunala arkiv:

Flens kommunarkiv

Sparreholms kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-04-18, § 30.

Statliga arkiv:

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, arkivet, Gävle
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Hälsingtuna landskommun.

Tidningar:
Eskils tuna-Kurir en 1962-10-26.
Västerbottens-Kuriren 1962-09-27 och 1962-10-25.



Kommunala arkiv:

Avesta kommunarkiv

By kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1965-08-30, § 73.

Göteborgs stadsarkiv

Tuvc kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1965-10-25, § 99, med bilaga.

Halmstads kommunarkiv

Simlångsdalcns kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1965-10-28, § 85.

Karlshamns kommunarkiv

Mörrums kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1963-12-16, § 122.

Kristianstads kommunarkiv

Vä kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1965-06-15, § 33.

Ronneby kommunarkiv

Kallingc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1965-12-22, § 114.

Strömsunds kommunarkiv

Tåsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1966-02-25, § 13.

Vara kommunarkiv

Ryda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1966-01-24, § 10.

Östhammars kommunarkiv

Öregrunds stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1965-04-29, § 35.

Statliga arkiv:

Landsarkivet i Uppsala

Arkivet, Länsstyrelsen i Uppsala län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalcn 1962 i Rasbo 
landskommun.



Landsarkivet i Lund

Arkivet, Länsstyrelsen i Malmöhus län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfulImäktigcvalct 1962 i föl
jande landskommuner: Gislöv, Oxic och Skcgric.

Länsstyrelsen i Stockholms län, arkivet, Stockholm
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Stocksunds köping.
Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1962 i följande städer: Djursholm och 

Örcgrund.

Länsstyrelsen i Östergötlands län, arkivet, Linköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i följande landskommuner: 

Västra Vikbolandet och Östra Vikbolandet.

Länsstyrelsen i Hallands län, arkivet, Halmstad
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Sim- 

långsdalcns landskommun.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Vänersborg

Arkivet, Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Ödeborgs landskommun.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, IMariestad

Arkivet, Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1962 i Ryda landskommun.

Tidningar:
Arbetet 1962-10-16.
Blekinge Läns Tidning 1962-09-27 och 1962-10-04.
Dala-Demokraten 1962-10-05.
Nerikes Allehanda 1962-10-31.
Norra Västerbotten 1962-10-24.
Nya Norrland 1962-1 1-15.
Uppsala Nya Tidning 1958-1 1-04 och 1962-09-29.
Västerbottens-Kurir en 1962-10-06, 1962-10-11, 1962-10-16 och 1962-10-24.



Kommunala arkiv:

Lmmaboda kommunarkiv

Visscijärda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1968-01 -15, § 3.

Gävle stadsarkiv

Hille kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1967-12-18, § 92.

Lindesbergs kommunarkiv

Linde kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1967-11-24, § 154.

Simrishamns kommunarkiv

Tommarps kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1967-10-17, § 80.

Svalövs kommunarkiv

Röstånga kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1967-1 1-27, § 124.

Övertorneå kommunarkiv

Hietaniemi kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1968-02-09, § 23.

Statliga arkiv:

Landsarkivet i Lund

Arkivet, Länsstyrelsen i Malmöhus län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i Röst
ånga landskommun.

Länsstyrelsen i Kalmar län, arkivet, Kalmar
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 

Högsby, Målilla och Visscfjärda.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Vänersborg

Arkivet, Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i Kroppcijälls landskommun.



Tidningar:
A rbetarbladet 1966-10-19.
Arbetet 1966-1110 och 1966-11-11.
Nerikes Allehanda 1966-10-21 och 1966-11-03. 
Norrbottens-Kuriren 1966-10-07.
Nya Lidköpings tidningen 1966-10-31.



Kommunala arkiv:

Bodens kommunarkiv

Edcfors kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-11-29, § 45.

Borås stadsarkiv

Brämhults kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-01, § 73.

Botkyrka kommunarkiv, Tumba

Botkyrka kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-18, § 182.

Falkenbergs kommunarkiv

Vcssigcbro kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-15, § 148.

Faluns kommunarkiv

Bjursås kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-17, § 54.
Svärdsjö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-29, § 142.

Gullspångs kommunarkiv

Hova kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-12, § 149.

Gävle stadsarkiv

Valbo kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-10-30, § 108.

Härrvda kommunarkiv, Mölnlycke

Landvetters kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-09-15, § 105.

Kalmar kommunarkiv

Södcrmörc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-11-24, § 58.

Kungsbacka kommunarkiv

Särö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-29, § 185.

Kungälvs kommunarkiv

Romclanda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1970-01-16, § 2.

Lessebo kommunarkiv

Hovmantorps köpings kommunalfullmäktige arkiv: Bilaga till protokoll 1969-08-18, § 41.

Lindesbergs kommunarkiv

Frövi köpings kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-12-19, § 53.
Ramsbergs kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-12-19, § 81.



Linköpings stadsarkiv

Åkerbo kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-06-26, § 79.

Ljungby kommunarkiv

Hamneda kommunalfullmäktige arkiv: Bilaga till protokoll 1970-01-26, § 7.

Ludvika kommunarkiv

Grangärdc kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-29, § 171.

Markaryds kommunarkiv

Traryds köpings kommunalfullmäktige arkiv: Bilaga till protokoll 1969-08-26, § 149.

Marks kommunarkiv, Kinna

Fritsla kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-18, § 75.

Norrtälje kommunarkiv

Lyhundra kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-18, § 95.
Roslags-Länna kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-16, § 106.

Pajala kommunarkiv

Tärendö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-10-27, § 119.

Sala kommunarkiv

Tärna kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1967-01-27, § 2, och 1969-10-29, § 50. 
Västerfärnebo kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-20, § 138.

Sandvikens kommunarkiv

Årsunda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969-12-08, § 90.

Skara kommunarkiv

Valle kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-1 1-17, § 96.

Skövde kommunarkiv

Timmersdala kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-09-29, § 43.

Sollefteå kommunarkiv

Ådals-Lidcns kommunalfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1969-12-29, § 86.

Söderhamns kommunarkiv

Söderala kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-1 1-17, § 140.

Söderköpings kommunarkiv

Söderköpings stadsfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-22, § 106.

Sölvesborgs kommunarkiv

Mjällby kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-15, § 125.
Mjällby kommunalnämnds arkiv: Akter 1966, Nr 390—400.



Torsäs kommunarkiv

Södcråkra kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-12-15, § 81.

Uppsala stadsarkiv

Norra Hagunda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1970-01-30, § 3.

Uppvidinge kommunarkiv, Åseda

Älghults kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1970-02-10, § 18.

Vansbro kommunarkiv

Jäma kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-11-28, § 197.

Varbergs kommunarkiv

Lindberga kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1970-0115, § 3. 
Värö kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1970-01-15, § 133.

Vetlanda kommunarkiv

Alseda kommunalfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1969-06-27, § 43.

Årjängs kommunarkiv

Holmcdals kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1969-10-24, § 114.

Statliga arkiv:

Landsarkivet i Uppsala

Arkivet, Länsstyrelsen i Uppsala län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalcn 1966 i föl
jande landskommuner: Norra Hagunda och Vattholma.

Arkivet, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i Jönå- 
kers landskommun.

Arkivet, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i Öster- 
våla landskommun.

Landsarkivet i Vadstena

Arkivet, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalcn 1966 i föl
jande köpingar och landskommuner: Annerstad, Berga, Hamneda, Hovmantorp, Lidhult, Linnc- 
ryd, Ljuder, Urshult, Virestad, Väckclsång och Älghult.



Landsarkivet i Lund

Arkivet, Länsstyrelsen i Malmöhus län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfulImäktigcvalct 1966 i föl
jande landskommuner: Kattarp och Vallåkra.

Länsstyrelsen i Stockholms län, arkivet, Stockholm
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande köpingar och lands

kommuner: Blidö, Botkyrka, Lkcrö, Frötuna, Grödingc, Lyhundra, Rimbo, Roslags-Länna och 
Saltsjöbaden.

Länsstyrelsen i Östergötlands län, arkivet, Linköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande köpingar och lands

kommuner: Vrcta Kloster, Vårdnäs och Åkerbo,
Protokoll från röstsammanräkning av stadsfullmäktigevalet 1966 i Söderköpings stad.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, arkivet, Jönköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande köpingar och lands

kommuner: Alseda, Bankeryd, Bredaryd, Forsheda, Lannaskede, Norra Sandsjö, Rydaholm, Vag- 
geryd och Vetlanda [landskommun].

Länsstyrelsen i Kalmar län, arkivet, Kalmar
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande köpingar och lands

kommuner: Mörlunda, Ryssby, Södermöre, Söderåkra, Vena och Virscrum.

Länsstyrelsen i Hallands län, arkivet, Halmstad
Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i föl

jande landskommuner: Himlcdalcn, Lindberga, Lindome, Särö, Tvååker, Vessigebro och Värö.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Göteborg

Arkivet, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 
Forshälla, Landvetter, Ljungskile, Romclanda, Skredsvik och Ytterby,

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Vänersborg

Arkivet, Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i Tössbo landskommun.

Länsstyrelsen i Dalarnas län, arkivet, Falun

Arkivet, Länsstyrelsen i Kopparbergs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 
Järna och Nås.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, arkivet, Gävle
Protokoll från röstsammanräkning av kommunalfullmäktigcvalct 1966 i följande landskommuner: 

Färila, Järvsö, Norrala, Ramsjö och Södcrala.



Tidningar:
Arbetarbladet 1966-10-11 och 1966-10-12.
Arbetet 1966-11-01 och 1966-10-15.
Borås Tidning 1966-11 -08 och 1966-1 1-12.
Dala-Demokraten 1966-10-10 och 1966-10-23.
Nerikes Allehanda 1966-10-18, 1966-10-22 och 1966-11-03.
Norrbottens-Kuriren 1966-10-07 och 1966-10-14.
Nya Norrland 1966-10-19 och 1966-10-25.
Nya Wermlands-Tidningen 1966-09-20, 1966-10-15, 1966-10-18, 1966-10-28 och 1966-10-31. 
Skaraborgs Läns Tidning 1966-11-08 och 1966-11-09.
Sundsvalls Tidning 1966-10-26.
Söderhamns-Kuriren 1966-10-15.
Vestmanlands Läns Tidning 1966-10-14 och 1966-10-27.
Västerbottens-Kuriren 1966-10-19.
Östersunds-Pos ten 1966-10-07.



Kommunala arkiv:

Bollebygds kommunarkiv

Bollcbygds kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-09-14, § 135.

Borås stadsarkiv

Dalsjöfors kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-05-02, § 38.

Dorotea kommunarkiv

Dorotea kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-10-30, § 120.

Gislaveds kommunarkiv

Villstads kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-03-01, § 24.

Härjedalens kommunarkiv, Sveg

Högdals kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-09-01, § 86.
Lillhärdals kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-05-26, § 28.
Svegs kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-05-05, § 42.

Karlskrona kommunarkiv

Rödcby kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-07-04, § 18.

Kinda kommunarkiv, Kisa

Norra Kinda kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-06-30, § 83.
Västra Kinda kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-06-30, § 49.

Klippans kommunarkiv

Riscbcrga kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-1 1-27, § 122.

Kristianstads kommunarkiv

Dcgcbcrga kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll I972-I I -22, § 64.
Kristianstads kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-11 -14, § 238.
Tollarps kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-I I -20, § 99.

Krokoms kommunarkiv

Rödöns kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-09-07, § 8l.

Leksands kommunarkiv

Åls kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-10-06, § 73.

Mönsterås kommunarkiv

Fliscryds kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1970-12-08, § 2 (Valda för perioden 1971 1973).



Ålcms kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1970-1 1-30, § 2 (Valda for perioden 1971 1973), och
bilaga till protokoll 1972-03-29, § 30.

Nordanstigs kommunarkiv, Bergsjö

Harmångers kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-02-07, § 9.

Kagunda kommunarkiv, Hammarstrand

Stuguns kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-06-29, § 30.

Vellingc kommunarkiv

Månstorps kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-05-15, § 14.+
Skanör-Palstcrbo kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-04-27, § 47.

Värmdö kommunarkiv, Gustavsberg

Gustavsbergs kommunfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1972-03-22, § 53.

Örebro stadsarkiv

Glanshammars kommunfullmäktiges arkiv: Bilaga till protokoll 1972-10-24, § 79.

Statliga arkiv:

Landsarkivet i Lund

Arkivet, Länsstyrelsen i Malmöhus län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande 
kommuner: Månstorp, Räng och Skanör-Falstcrbo.

Stockholms stadsarkiv

Arkivet, Länsstyrelsen i Stockholms län

Allmänna sektionen, Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande 
kommuner: Gustavsberg och Vaxholm.

Värmlandsarkiv, Karlstad

Arkivet, Länsstyrelsen i Värmlands län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande kommuner: Gustav 
Adolf och Töcksmark.

Länsstyrelsen i Östergötlands län, arkivet, Linköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande kommuner: Norra 

Kinda och Västra Kinda.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, arkivet, Jönköping
Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande kommuner: Reftele 

och Villslad.



Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Vänersborg

Arkivet, Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande kommuner: Bollc- 
bygd och Dalsjöfors.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, arkivet, Mariestad

Arkivet, Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i Hssunga kommun.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, arkivet, Gävle
Protokoll från röstsammanräkning av kommunfullmäktigcvalct 1970 i följande kommuner: Alfta, 

Gnarp och Harmånger.

Tidningar:
Arbetet 1970-10-14, 1970-10-18, 1970-10-21 och 1970-10-22.
Blekinge Läns Tidning 1970-10-06.
Dala-Demokraten 1970-11-03.
Nerikes Allehanda 1970-10-16.
Västerhottens-Kuriren 1970-10-07, 1970-10-08, 1970-10-14 och 1970-10-15.
Östersunds-Posten 1970-10-08, 1970-10-09, 1970-10-10, 1970-10-13, 1970-10-14 och 1970-10-15.



STUDIER I STADS- OCH KOMMUNHISTORIA

Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm

I : Nordisk lokalhistoria - seminarierapport 4. Lokal praxis på det sociala området i de 
nordiska länderna 1800-1920. Redaktörer. Ingrid Hammarström och Lars Nilsson. ISBN 

91-970806-2-4 (1986). Pris: 60 kr.

2: Harald Gustafsson, Kommunal frihet för nationell samling. Debatter om kommunalre
former i 1800-talets Norden. ISBN 91-7344-736-6 (1987). Pris: 70 kr.

3: Lokalt, regionalt, centralt - analysnivåer i historisk forskning. Åtta provföreläsningar 
för professuren i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid. universitetet i Stock
holm 10-11 maj 1988. Redaktör: Ingrid Hammarström. ISBN 91-7344-793-5 (1988). Pris: 

90 kr.

4: Lars Nilsson, Privilegiesystem under upplösning. Administrativt tätorts bildande i Sve
rige 1620-1865. English summary. ISBN 91-970806-3-2 (1989). Pris: 60 kr.

5: Lars Nilsson, Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800- 
1980. English summary. ISBN 91-970806-4-0 (1989). Pris: 200 kr.

6: Harald Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur. Lokal självstyrelse på 1800-talets 
landsbygd. ISBN 91-970806-5-9 ( 1989). Pris: 80 kr.

7: Lars Nilsson, Den urbana frågan. Svensk stadshistoria i retrospektivt och internation
ellt ljus. English summary. ISBN 91-970806-6-7 (1990). Pris: 90 kr.

8: Lars Nilsson, I kvastarnas stad. Två studier i Kalmarområdets 1900-tals hist- oria. 
English summary. ISBN 91-97-1640-1-1 (1992). Pris: 150 kr. .

9: Maria Sjöberg, Järn och jord. Bergsmän på 1700-talet. Diss. English summary. ISBN 

91-971640-5-4(1993). Pris: 150 kr.

10: Swedish Bibliography of Urban History. A Selection of Books and Articles Published 
up to 1992. ISBN 91 -971640-6-2 ( 1994). Pris: i 00 kr.

II : Kommunerna och lokalpolitiken. Rapport från en konferens om modern lokalpolitisk 
historia. Redaktörer: Lars Nilsson och Kjell Östberg. ISBN 91-971640-8-9 (1995). Pris: 

150 kr.

12: Hanne Sanders, Bondevaekkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i 
Danmark og Sverige 1820-1850. Diss. English summary. ISBN 91-97 1640-9-7 (1995). 

Pris: 170 kr.



13: Tine Susanne Jorde, Stockholms tjenestepiker under industrialiseringen, tjenestepi- 
keyrkets funksjon i individets livslöp, og i en ekspanderende storby. Diss. English sum

mary. ISBN 91-88882-01-2 (1995). Pris: 150 kr.

14: The Emergence of Towns. Archaeology and Early Urbanization in Non-Ro- man, 
North-West Europe. Editors: Lars Nilsson & Sven Lilja. ISBN 91-88882-00-4 (1996). 

Pris: 175 kr.

15: Åke Sandström, Plöjande borgare och handlande bönder. Mötet mellan den europe
iska urbana ekonomin och vasatidens Sverige. English summary. ISBN 91-88882-02-0 

(1996). Pris: 150 kr.

16: Invandrarna och lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i 
nordiska lokalsamhällen. Redaktörer: Lars Nilsson & Sven Lilja. ISBN 91-88882-05-5 

(1998). Pris: 180 kr.

17: Sigrid Håkanson, "då skall han taga henne till äkta’’. Oäkta födslar, äktenskaps mark
nad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850. Diss. English sum

mary. ISBN 91-88882-09-8 (1999). Pris: 180 kr.

18: Women in Towns: The social position of European urban women in a historical con
text. Editors: Marjatta Hietala & Lars Nilsson. ISBN 91-88882-11-X (1999). Pris: 180 kr.

19: Lars Nilsson, Stadens tid: Om periodgränser i lokalhistorien. Kalmar och Möre i det 
tjugonde århundradet. ISBN 91-88882-12-8 (2000). Pris: 120 kr.

20: Sven Lilja, Tjuvehäl och stolta städer: Urbaniseringens kronologi och geografi i Sve
rige (med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal. ISBN 91-88882-13-6 (2000). Pris: 250 kr.

21 : Martin Wottle, Det lilla ägandet: Korporativ formering och sociala relationer inom 
Stockholms minuthandel 1720-18K). Diss. English summary. ISBN 91-88882-15-2 

(2000). Pris: 200 kr.

22: Capital Cities: Images and Realities in the Historical Development of European Capi
tal Cities. Editor: Lars Nilsson. ISBN 91-88882-16-0 (2000). Pris: 180 kr.

23: Mats Deland, The Social City: Middle-way Approaches to Housing and Suburban 
Governmentality in Southern Stockholm 1900-1945. Diss. ISBN 91-88882 -17-9 (2001). 

Pris: 200 kr.

24: Storkommunreformen 1952 Striden om folkhemmets geografi. Redaktörer: Peter 

Aronsson, Lars Nilsson, Thord Strömberg. ISBN 91-88882-18-7(2002). Pris: 180 kr.

25: Håkan Forsell, Hus och hyra: Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stock
holm 1860-1920. Diss. English summary. ISBN 91-88882-20-9 (2003). Pris: 200 kronor.



27: Erik Wångmar, Att skriva stads- och kommunhistoria: En handledning i att forska 
med stads- och kommunhistoriskt källmaterial. ISBN 91-88882-23-3 (2005). Pris: 220 

kronor.

28: Lokala perspektiv på 1960-talet: Bilen, fritiden och den ökade rörligheten. Redaktör: 

Marjatta Rahikainen. ISBN 91-88882-24-1 (2005). Pris: 180 kronor.

29: Erik Wångmar, Samlingsstyre blockstyre - mångstyre: Kommunalpolitiska styrelse
former 1952-2002. ISBN 91-88882-26-8 (2006). Pris: 200 kronor.

30: Mats Hayen, Stadens puls: En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stock
holm 1760-1830. ISBN 91-88882-27-6 (2007). Pris: 200 kronor.

31: Lars Nilsson (ed.), Urban Europe in Comparative Perspective: Papers presented at 
the Eighth International Conference on Urban History, Stockholm 30th August-2nd Sep
tember 2006. CD-ROM. ISBN 91-88882-28-4 (2007). Pris: 180 kronor.

32: Lars Nilsson (red.), Stockholms Lilja: Stadshistoriska studier tillägnade professorn i 
Stockholms historia Sven Lilja 23 juli 2007. ISBN 91-88882-29-2 (2007). Pris: 200 kr.

33: Erik Wångmar, Något vid sidan av välfärden: Hölmön som den sista småkommunen i 
Sverige 1925 1973. ISBN 978-91-88882-32-5 (2008). Pris: 250 kronor.

34: Mats Berglund, Massans röst: Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719 1848. ISBN 

91-88882-34-9 (2009). Pris: 280 kr.

35: Erik Wångmar, Ett eldfängt ämne: Utvecklingen av kommunernas brandför
svar 1945 -1976. ISBN 978-91-88882-36-6 (2009). Pris: 250 kr.

36: Klas Nyberg (red.), Til! salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722—1846. 
ISBN 978-91-88882-36-3 (2010). Pris 250 kr.

37: Lars Nilsson, Efter industrialismen. Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 
1950-2005. ISBN 978-91-88882-39-4 (2011). Pris 200 kr.

38: Lars Nilsson (ed.), The coming of the Post-Industrial City. Challenges and Responses 
in Western European Urban Development since 1950. ISBN 978-91-88882-40-0 (201 1). 

Pris 200 kr.

39: Erik Wångmar, Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som 
skapade de moderna svenska kommunerna 1959—1974. ISBN 978-91-88882-41-7 (2013). 

Pris 250 kr.

För beställning: www.urbanhistory.su.se
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SAMMANTRÄDES PROTOKOiLL

12.2 1970 Biod 2

§ 1 Dnr 31/70 Littt 0Û3
ar®aniäggning Sam&rbet snäamden i koasmnblocket hade föreslagit kowamunalfull

mäktige att hos kammarkollegiet hemställa om att koillegiet 
måtte föreslå Xungl Haj : t föroråna om sammanläggning av blockets 
fyra kommuner till en fr o s 1 janualri 1971·

I samarbetsnämndens forslag till skrivelse hade intiagits villkor 
for ett beslut om sammanläggning av kommunerna, som var för kom
munal fullmakt ige helt oacceptabla.

Den brist på enighet i för blocket väsentliga frågojr» sora demon
strerats under den. tid, samarbetsnämnden verkat, dein ringa graden 
av färdiga utredningar och andra forberedelsen, som måste föregå 
ett sammanläggningsheslut jämte nuvarande undermåliga landsvägs- 
komm un i k at i on e r mellan flera av blockets tätorter, hnar övertygat 
kommunal fullmakt i ge oa att tiden ännu icke är mogen för en samman
läggning av blockets kommuner till en,

Enligt kommunalnämndens förslag beslutade kommunal fiuilmäktige 
enhälligt och utan debatt, att någon hemställan om åitgärd för 
samiMuläggsing av blockets kommuner till en fr o n> 11 januari 19?! 
icke skall göras.

Protokoll från Åseda köpings kommunalfullmäktige i Kronobergs län dlen 12 februari 
1970, då fullmäktige motsatte sig en kommunsammanläggning vid årsskijftet 1970/1971. 
En sådan kom dock ändå till stånd efter regeringsbeslut den 29 april 1970). Åseda köping 
slogs därmed samman med Lenhovda köping samt Nottebäcks och Àlghultîs landskommu
ner, varvid den nya kommunen fick namnet Uppvidinge, efter det härad däir kommunerna 
var belägna. Åseda köping var en av tre kommuner i Kronobergs län som tvångsamman- 
slogs 1971 och den enda centralortskommunen i landet som lades samnnan med tvång 
1971 eder 1974. Åseda var emellertid inte ensam centralort i blocket, utam delade denna 
funktion med Lenhovda köping. Motståndet mot sammanläggning 1971 hacde sannolikt sin 
grund i farhågor för att Lenhovda kunde bli ensam centralort i den nya kiommunen eller 
åtminstone få huvuddelen av centralortsfunktionerna.





39: Erik Wångmar, Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av re
formen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959-1974.

År 1962 fattade en riksdagsmajoritet bestående av Socialdemokraterna, 
Folkpartiet och Kommunisterna beslut om att genomfora en andra kommunal 
indelningsreform i Sverige. Landet skulle delas in i kommunblock, vilka lades 
till grund för framtida sammanläggningar av kommuner. Dessa avsågs ske på 
frivillig väg efter kommunernas eget initiativ. Under 1963 och 1964 fastställde 
regeringen en indelning i 282 block. Genom kommunsammanläggningar 1965, 
1967 och 1969 reducerades antalet kommuner från 1006 till 848. Den social
demokratiska regeringen ansåg att antalet sammanläggningar var otillräck
ligt, varför partiet direkt efter sin valseger 1968 gick in för att med hjäip av 
tvångslagstiftning slutföra reformen till 1974. Beslutet om tvångslagstiftningen 
fattades 1969, med stöd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommu
nisterna.

Reformen slutfördes genom sammanläggningar 1971 och 1974. Det största an
talet sammanläggningar ägde rum 1971. Genom 1974 års sammanläggningar 
reducerades antalet kommuner till 278. Det var 49 kommuner som tvångssam- 
manslogs och flertalet av dessa hade en borgerlig majoritet. Det främsta moti
vet till motståndet var farhågor för försämrad kommunal service till följd av 
centraliseringen av servicefunktioner till centralorten. Kommunaldemokratis
ka motiv framfördes sparsamt. Samma sak gällde för skäl med anknytning till 
lokal identitet.

Erik Wångmar (f 1968) blev filosofie doktor i historia vid Växjö universitet år 
2003 på avhandlingen Från sockenkommun till storkommun. Därefter har han 
publicerat fem monografier hos Stads- och kommunhistoriska institutet: Att 
skriva stads- och kommunhistoria år 2005, Samlingsstyre - Blockstyre - Mång- 
styre år 2006, Socknar som kom och socknar som gick år 2007, Något vid sidan 
av välfärden år 2008 och Ett eldfängt ämne år 2009. Han är sedan 2009 docent i 
historia och tjänstgör som lektor i statsvetenskap (huvudsakligen) och historia 
vid Linnéuniversitet i Växjö.

ISBN 978-91-88882-41-7 
EAN 9789188882417




