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Abstract 

The Swedish government has initiated two municipal reforms in Sweden. During 1952 named 

“Storkommunsreformen” and during 1962 – 1974 named “Kommunblocksreformen”. Some 

of municipalities clearly resisted, especialy against municipality reform 

(Kommunblocksreformen) of 1962-1974. The municipality of Dorotea was forcebly marged 

together with the municipalities of Fredrika and Åsele in 1974 but regain independence 1980. 

The purpose of this case study is to investigate Dorotea´s strong resistance agains The 

Municipality reform (Kommunblocksreformen) during 1961 – 1973. The ambition is to 

elucidate factors that can explaine why Dorotea, as a municilality, could regain its own 

independence in 1980. My presumption is that, those factors made Dorotea regain own 

independence are probably expressed during the negotiations of implementations of the 

municipality reform (Kommunblocksreformen). 

Methods of conducting the case study are qualitative text analysis.  

The result of this investigation shows that the acts of Municipality of Dorotea during the 

process of implementation generated a behavior of political culture which led to political 

polarization, especially in the council of Municipality of Dorotea. The political polarization 

made the citizen of Dorotea to mobilize themselves over a period. This made it possible to 

surstaine and Dorotea could precerve the resistance from 1961-1980.This kind of 

management reqired cohesion amamng the politicians who were against the municipality 

reform (Kommunblocksreformen). This case study shows that some of the politicians were 

more persistant in their acts than others. By using procedures based on democraticprocess 

delayed the implementation of the reform. 

 

  



 
 

Sammanfattning: 

I Sverige genomfördes två stora kommunsammanläggningar, storkommunsreformen 1952 och 

kommunblocksreformen 1962 – 1974. En del kommuner protesterade mot 

sammanläggningarna, framförallt under kommunblocksreformen. Sammanläggningen av 

kommunerna i Åsele blocket resulterade i stora protester. Dorotea kommun 

tvångssammanlades under stora protester med Fredrika och Åsele 1974 men återfick sin 

självständighet 1980.  

Syftet med fallstudien är att undersöka Doroteas hårda motstånd mot kommunblocksreformen 

under sammanläggningsperioden 1961–1973. Syftet är också att belysa vilka faktorer som kan 

bidra till att förklara varför Dorotea kom att återfå sin självständighet som kommun 1980. 

Mitt grundantagande i uppsatsen är att dessa faktorer, som bidrog till självständigheten, också 

kom till uttryck i förhandlingarna om kommunblocksreformens genomförande.  

Metod för undersökningens genomförande är kvalitativ textanalys.  

Resultat i undersökningen visar att Doroteas handlande utifrån sammanläggningsprocessen 

gav upphov till utveckling av en politisk kultur som ledde till polarisering, bland annat i 

kommunfullmäktige. Polariseringen ledde till att invånarna i Dorotea kommun mobiliserade 

sig över tid. Detta gjorde att de kunde hålla ut under en tjugoårs-period, från 1961 till 1980. 

För detta krävdes en sammanhållning bland politikerna och undersökningen visar att några 

individer var mer drivande i sitt beteende och sammanläggningen kom att förhalas, framförallt 

genom användning av demokratiskt procedurprocess. Doroteas motstånd väcker särskilt 

intresse med tanke på dagens pågående process om bildande av regionkommuner i Sverige. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Historiskt sett har dagens 290 svenska kommuner sitt ursprung i det lokala självstyret.  

Det är en levande tradition i Sverige som kan föras bakåt i tid åtminstone till landets 

kristnande och den medeltida sockenbildningen. Socknen lär ursprungligen ha omfattat de 

människor som sökte sig till samma kyrka. Ur dessa sammankomster utvecklades efter hand 

ett lokalt självstyre framsprunget ur behovet av att på bästa sätt ordna de gemensamma 

angelägenheterna för människor boende på en och samma plats. Det lokala självstyret har 

således, enligt denna uppfattning, vuxit fram underifrån och inte genom överhetens påbud. 

Lokalsamhället är äldre än nationen och staten. En motsatt tolkning är att lokalt självstyre 

tillkommit genom beslut ovanifrån. Staten skulle således ha delegerat uppgifter och ansvar 

till socknar och städer. Sockenbildningen har även förståtts som en blandning av egna lokala 

angelägenheter och av staten påtvingade uppgifter.1 

Samhällsutvecklingen har på global (europeisk) och nationell nivå gått från jordbruk till 

industri- och tjänstesamhälle. De olika kommunala självstyreformerna från socken, 

landskommun, köping och stad har i olika grad haft statlig påverkan för att uppnå önskad 

samhällsutveckling. Den statliga påverkan på lokalsamhällen har framförallt inneburit 

skapande av samhällsfunktioner för att uppnå välmående för individer och samhällen. Det 

lokala självstyret under sockensystemet hade sockenstämmor vilka valde en nämnd för 

representation och genomförande av beslut. Nämnden skulle främst ägna sig åt frågor kring 

fattigvård, folkskola, ordning, sedlighet och sundhet och genom 1847 års 

fattigvårdsförordning blev just fattigvården sockennämndens viktigaste uppgift.2  

Förändringar gällande beslutsfattande organ inom det kommunala självstyret och med syfte 

att skapa samhällsbärande funktioner ledde, delvis med staten som drivande kraft, till 

förändringar både ifråga om geografisk indelning och organisation. Dessa förändringar har, 

sett utifrån statens roll som pådrivande, skett i olika omgångar och under olika tidsperioder. 

Svenska staten initierade under 1900-talet två stora kommunsammanläggningar och 

dirigerade på så sätt uppgifter och ansvar till kommuner. Målet var skapande av ekonomiskt 

bärkraftiga enheter för att ombesörja välfärden i det framväxande folkhemmet. Den första var 

storkommunreformen 1952 och berörde främst landskommunerna och ledde till reducering av 

antal kommuner från 2498 till 1037.3 Den andra var kommunblocksreformen 1962–1974 som 

resulterade i 282 kommunblock. När det hela hade implementerats år 1974 bestod Sverige av 

278 kommuner.4 Historikern Erik Wångmar beskriver i sin undersökning: Från storkommun 

till kommunblock, en djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 

                                                           
1 Nilsson, Lars och Forsell, Håkan. 150 år av självstyrelse, Kommuner och Landsting. Sveriges kommuner och 
Landsting. Stockholm, 2013. Sidan 23 
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-966-9.pdf Hämtad: 2016-10-20 
2 Ibid, S. 14 
3 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 13 
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:655662/FULLTEXT01.pdf Hämtad: 2016-10-03 
4 Ibid, S. 427 
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1959–1974 (2013) av denna process, att flertalet tvångssammansläggningar skedde år 1971. 

Från början var tanken att sammanläggningar i kommunblock skulle ske på frivillig väg, men 

senare kom tvångssammanläggning att aktualiseras. Wångmar redovisar att år 1971 var det 38 

kommuner i 24 block som tvingades till sammanläggning av regeringen trots att de krävt att få 

slippa en sådan (…) och att antalet tvångssammanläggningar 1974 var 11 kommuner i nio 

block.5  

En kommun som kom att beröras av 1974 års tvångssammanläggning var Dorotea kommun. 

Doroteas kamp för självständighet och motstånd mot sammanläggningen visade sig vara 

kompakt, dels genom folkomröstning och dels genom hungerstrejk. En artikel i tidningen 

Västerbottens-Kuriren den 10/12 1979 beskrev kort händelserna: 

Den 16 mars 1973 beslutar regeringen att frånta Dorotea sin självständighet genom att 

sammanläggas med Åsele och Fredrika kommuner, trots att kommunmedborgarna i Dorotea 

till 97 procent var emot en sammanläggning. Samma dag utlöses en hungerstrejk i Dorotea i 

protest mot beslutet. Strejken pågår i nio dagar.6 

Det intressanta i sammanhanget är Doroteas motstånd och hur det kom till uttryck under 

processen med kommunblocksreformen. Doroteas motstånd väcker särskilt intresse med tanke 

på dagens pågående process om bildande av regionkommuner.  Diskussionen om bildande av 

regionkommuner har pågått länge i Sverige, åtminstone sedan sent 2000-tal. Flera statliga 

utredningar har presenterats. Exempelvis har Värmland föreslagits bilda region med Västra 

Götalandsregionen men i nuläget är det förslag som ligger vid bordet att Värmland ska bilda 

egen region.   Än har processen med bildande av regionkommuner inte lett till protester 

motsvarande Doroteas under kommunblocksreformen. Men hur skulle protesterna kunna se ut 

om bildande av regionkommuner skulle vara tvingande? Exemplet med Dorotea visar att 

sammanslagningar av kommuner inte var en okomplicerad process. Vi har därför något att 

lära inför nuvarande diskussioner om storregioner. 

 

1.2 Problemformulering 

Den svenska regeringen tog redan 1959 initiativ till kommunblocksreformen som kom att 

genomföras 1962–1974. Motiveringen var dåvarande regeringens vilja att skapa kommuner 

med ekonomisk bärkraft att uppfylla medborgarnas behov av fungerande kommunala service 

såsom skola, äldreomsorg, vård och andra behov som idag rymmer inom välfärdsfrågor. Inför 

reformen gjordes en utredning för att få fram vilka förutsättningar som krävdes för att 

kommunblocksreformen skulle vara genomförbar. Enligt historiken Erik Wångmar kom 

utredningen fram till, och betonade, tre aspekter vilka användes som argument för 

genomförande av kommunblocksreformen. Enligt utredningens förslag skulle de framtida 

svenska kommunerna utgöras av naturliga och väl fungerande näringsgeografiska enheter, 

                                                           
5 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 45 
6 Västerbottens-Kuriren 1979-12-10  
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uppbyggda kring en centralort med tillhörande omland. Dessa enheter måste ha en bärkraftig 

folkmängd, ingen kommun borde ha färre än 8000 invånare.7  

Kommunblocksreformen genomfördes oftast utan större motstånd men för 49 kommuner kom 

sammanläggningen att ske genom tvång. En sådan kommun var Dorotea kommun i 

Västerbottens län som föreslogs läggas samman med Fredrika och Åsele kommuner. Trots 

protester, hungerstrejk och vädjan till regeringen om att få vara en egen kommun, 

tvångssammanlades Dorotea med Fredrika och Åsele och blev storkommunen Åsele 1/1 1974. 

Händelserna i Dorotea var tveklöst en av de mest spektakulära och uppmärksammade 

händelserna under hela kommunbocksreformen.8 Den nya storkommunen Åsele blev dock 

inte långvarig, utan 1/1 1980 blev åter Dorotea en egen kommun, vilket var något ovanligt. 

Två tvångssammanslagna kommuner som kom att utmärka sig för sin kritik mot 

kommunblocksreformen var Dorotea och Frostvikens kommuner. Erik Wångmar poängterar i 

sin undersökning Från storkommun till kommunblock, en djupstudie av reformen som 

skapade de moderna svenska kommunerna 1959–1974 att alla svenska kommuner var inte alls 

så kritiska mot de olika stegen i reformen som Dorotea och Frostvikens kommuner var, och 

att i ganska många fall genomfördes nämligen processen under stort eller ganska stort 

samförstånd, även om det i grunden byggde på en statligt initierad och pådriven process.9  

Vad gjorde Dorotea så speciellt? Vilka konflikter eller problem var så svåra att de ledde fram 

till att Dorotea blev en egen kommun igen? Detta är frågor som den här uppsatsen ska 

undersöka. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa vilka faktorer som kan bidra till att förklara varför Dorotea kom att återfå 

sin självständighet som kommun 1980. Mitt grundantagande i uppsatsen är att dessa faktorer 

som bidrog till självständigheten också kom till uttryck i förhandlingarna om 

kommunblocksreformens genomförande. Fokus i uppsatsen kommer att ligga på perioden 

1961–1973, då processen med sammanläggning av Dorotea, Fredrika och Åsele kommuner 

skulle genomföras. Detta kom att ske genom tvångsgenomförande för att övergå till 

storkommunen Åsele 1/1 1974. Det är alltså processen fram till tvångssammanläggningen 

som ska belysas i uppsatsen. 

Med utgångspunkt i detta syfte ska följande frågeställningar formuleras: 

1. Vilka argument anför Dorotea som skäl till bibehållen självständighet? Vilka strategier 

användes för att bevara självständigheten? 

2. Vilka personer var drivande på kommunnivå och gällande det förda motståndet inom 

kommunfullmäktigen? 

                                                           
7 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 40 
8 Ibid, S. 13 
9 Ibid, S. 16 
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3. Vilken betydelse spelade näringsverksamheter och organiseringen av kommunal 

service för Doroteas ställningstagande? 

4. Förekom det konflikter i kommunfullmäktige i anslutning till 

sammanläggningsprocessen? 

 

1.4 Tidigare forskning 

Sveriges kommuner och landsting har gett ut jubileumsboken: 150 år av självstyrelse, 

Kommuner och Landsting i förändring (2013). Författarna är professor Lars Nilsson, 

föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet och professor i stads- och 

kommunhistoria vid Stockholms universitet samt Håkan Forsell, docent i historia vid 

Stockholms universitet och forskare vid irs/Center for Metropolitan Studies, tu-Berlin.10 

Syftet med boken är att ge ökade kunskaper om kommunernas och landstingens roll i det 

svenska samhällets utveckling, att inspirera till ett ökat intresse för den kommunala 

självstyrelsens rötter och utveckling samt att stimulera till diskussioner om hur det 

kommunala uppdraget förändrats.11 Bokens historiska tillbakablick speglar kommunala 

förändringar från sockenstyrning fram till storkommunsreformen 1952 och 

kommunblocksreformen 1962.  

Storkommunreformen har det forskats en del om. Erik Wångmar har skrivit en avhandling: 

Från sockenkommun till storkommun, en analys av storkommunreformens genomförande 

1939–1952 i en nationell och lokal kontext (2003). Wångmar studerade 

storkommunsreformens sammanhang i rådande samhällsförändringar, Han studerade också 

reformens principer, lokala genomförandets förhållning till principerna och om den politiska 

processen på nationell nivå ledde till konflikt såsom partimotsättningar vid den 

parlamentariska behandlingen av frågan och vid lokalt genomförande av reformen. Wångmar 

poängterar bl.a. att under denna reform förekom konflikter på sina håll. Konflikterna handlade 

främst om olika landskommuners kamp för bibehållen självständighet eller motstånd mot en 

viss kommunkombination.12 

En annan intressant presentation om kommunreformer i Sverige är jubileumsboken; 

Storkommunsreformen 1952, striden om folkhemmets geografi sammanställd av historikerna 

Peter Aronsson, Lars Nilsson & Thord Strömberg.13 I boken beskrivs bland annat att 

storkommunsreformen motiverades av den snabba utvecklingen av samhället, bl.a. 

kommunernas utökade ansvarsområden som hade medför att den gamla småskaliga 

                                                           
10 Nilsson, Lars. & Forsell, H. 150 år av självstyrelse, Kommuner och Landsting i förändring. Sveriges kommuner 
och Landsting. 2013. Stockholm Sidan 9 
11 Ibid, S. 9 
12 Wångmar, Erik. Från sockenkommun till storkommun, en analys av storkommunreformens genomförande 
1939–1952 i en nationell och lokal kontext. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2003. Sidan 2 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:206683/FULLTEXT01.pdf Hämtad: 2017-02-23 
13 Aronsson, Peter. Nilsson, Lars. Strömberg, Thord (Red). Storkommunsreformen 1952. Striden om 
folkhemmets geografi, 2002. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:163724/FULLTEXT01.pdf 
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indelningen i landskommuner kändes omodern.14 Även under storkommunsreformen förekom 

argument mot storkommunsreformen. Argumenten var bl.a. längre geografiska avstånd, risk 

för högre administrativa kostnader och kommunalskatter, den befintliga indelningen 

fungerade väl, farhågor för stort tjänstemannainflytande och risk för att den största 

kommundelen skulle få en alltför dominerande ställning.15  

En intressant diskussion förs i en antologi skriven av författaren Ulla Ekström von Essen. Ulla 

Ekström von Essen är docent i idéhistoria och verksam som forskare och lärare vid Centrum 

för praktisk kunskap, Södertörns högskola.16 Diskussionen handlar om varför just 

kommunerna fick en nyckelroll som verktyg för en nationell socialreformatorisk politik. 

Författaren kommer fram till att det fanns en sockentradition av politiskt medborgarutövande 

där man administrerade fattigvård, äldrevård, skola m.m.17 I antologin sammanfattar Ekström 

von Essen socialdemokratiska idéer och intensioner för en nationell socialreformatorisk 

politik. Det var socialdemokratiska idéer och intentioner som kom att reduceras ned till bland 

annat rationellt tema som handlade om snabb modernisering, planering, effektivitet och 

vetenskaplighet.18 

Tidigare forskning som har utförts på området kommunblocksreformen 1959–1974 är bland 

annat en avhandling av historikern Erik Wångmar (hädanefter Wångmar): Från storkommun 

till kommunblock, en djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 

1959–1974 (2013). Kommunblocksreformen berörde kommunsammanläggning av Sveriges 

kommuner och processen involverade staten, kommuner och länsmyndigheter. Wångmars 

avhandling hade till syfte att genom en totalundersökning åstadkomma en kartläggning och 

analys av reformens lokala genomförande i form av ett storskaligt samspel mellan stat och 

kommun och att förklara hur den politiska beslutsprocessen gestaltade sig på riksnivå.19 

Wångmar undersökte bland annat partierna och den parlamentariska arenan med 

frågeställningen om hur samtiden uppfattade den socialdemokratiska omsvängningen 

1968/1969, om synen på behovet av att kunna göra tvångssammanläggningar och om det 

bidrog till partiets tillbakagång i valen 1970 och 1973.20  Vidare undersöktes i avhandlingen 

reformens lokala genomförande för att avgöra vilka möjligheter kommuner hade att få gehör 

för invändningar mot förslag från statliga organ vid det lokala genomförandet.21 Wångmars 

avhandling visar att genomförande av kommunblocksreformen inte gick smärtfritt. Frågan om 

indelningen i kommunblock var i vissa fall konfliktfylld i betydelsen att det fanns 

                                                           
14 Aronsson, Peter. Nilsson, Lars. Strömberg, Thord (Red). Storkommunsreformen 1952. Striden om 
folkhemmets geografi, 2002. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm. Sidan 55  
15 Ibid, S. 61 
16 Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. 
https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_315521 Hämtad: 2107-
06-18 
17 Ekström von Essen, Ulla, ”Den socialdemokratiska ’mönsterkommunen’: idéer och ideal bakom 1952 års 
reform”, i Aronsson, P., Nilsson, L., Strömberg, T.(Red). Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets 
geografi. Stads och kommunhistoriska institutet. 2002. Stockholm. Sidan 31  
18 Ibid, S. 33 
19 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 17 
20 Ibid, S. 17 
21 Ibid, S. 17 
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divergerande åsikter mellan stat (länsstyrelserna och regeringen) och kommun.22 Från statens 

håll användes tre principer för att legitimera kommunblocksreformen. Principerna var 

centralortsprincipen, näringsgeografiska principer och antal invånare för varje kommun. 

Wångmars undersökning visar att förändring av kommunblocksreformens frivillighet till 

tvång ledde till både diskussioner och protester eftersom kommunerna inte alltid var beredda 

att biträda de framlagda alternativen. I Doroteas fall blev protesterna tydligast genom 

hungerstrejk och olika argument och strategier för att söka kvarstå som egen kommun. Min 

uppsats ligger nära det Wångmar berör i sin avhandling gällande reformens lokala 

genomförande. En annan avhandling med beröring är Peder Nielsens.  

Peder Nielsen (hädanefter Nielsen) är statsvetare som också har avhandlat frågan om 

kommunblocksreformen i sin avhandling: Kommunindelning och demokrati: om 

sammanläggning och delning av kommuner i Sverige (2003).23 Nielsen har då fokuserat på 

demokratiska aspekter av den svenska kommunindelningen, särskilt under 

kommunblocksreformen. Nielsens undersökning tar avstamp i tre perspektiv: demokratisk 

legitimitet, politiskt deltagande och samhörighetskänsla. I Nielsens undersökning konstateras 

att när det gäller demokratiaspekten, kommunerna som gemenskapsenheter, kan 

centralortsdominans inte ha något samband med invånarnas gemenskap med den egna 

kommundelen och när det gäller demokratiaspekten, kommunernas demokratiska legitimitet, 

har centralortsdominans stor betydelse.24 Det är bland annat dessa aspekter kommuner som 

förde motstånd mot kommunblocksreformen anförde för att kvarstå som egen kommun. 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

I sin avhandling använder Wångmar ett antal begrepp för sin analys. Jag har valt att utgå ifrån 

dessa samt de definitioner han tillhandahåller. 

Wångmars teoretiska utgångspunkt är kategoriserad till sju delar: 1) Förhållandet mellan stat 

och kommun, 2) implementering 3) konflikt, konsensus och politisk kultur, 4) 

decentralisering och centralisering samt centrum och periferi, 5) kommunstorlek och 

demokrati kontra effektivitet, 6) lokal identitet och lokal identifikation och 7) utvecklingen 

mot större kommuner.25 Nedan kommer jag beskriva och diskutera de principer och teorier 

som Wångmar menar påverkade kommunblocksreformen samt diskutera de begrepp som har 

används i uppsatsens analys. 

 

                                                           
22 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 14 
23 Avhandling: Nielsen, P. Kommunindelning och demokrati: Om sammanläggning och delning av kommuner i 
Sverige, 2003. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala 
24 Nielsen, P. Kommunindelning och demokrati: Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige, 2003. 
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Sidan. 195–196 
25 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 48 
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1.5.1 Konflikt, konsensus och politisk kultur 

Statens rätt, exempelvis till tvångssammanläggning av kommuner, kopplas samman med 

teman konflikt, konsensus och politisk kultur. 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 demokratiskt perspektiv (främst folkmängden) samt om den lokala identiteten skall 

beaktas vid ställningstaganden om kommunsammanläggningar.26 Wångmar för en diskussion 

om begreppen konflikt och samförstånd/konsensus. I diskussionen särskiljs konflikt och 

samförstånd som beteende eller åsiktsskillnad. Wångmar menar att konflikt kan vara ett 

uttryck för verkliga åsiktsskillnader i politiska sakfrågor eller mer ha karaktären av 

relationsbaserade motsättningar, exempelvis i form-/procedurfrågor.27 För att förklara 

samförstånd utvecklar Wångmar betydelsen av politiska diskussioner, och menar att de ska 

ses som effektiva instrument för att lösa politiska konflikter. Genom politiska diskussioner 

med utgångspunkt i olika argument som vägs mot varandra och genom ömsesidiga eftergifter 

bör det vara möjligt för beslutsfattare med rationella utgångspunkter att lösa konflikter och nå 

lösningar i fullt samförstånd, alltså uppnå konsensus.28 Wångmar menar vidare att alla 

förhandlingar inte syftar till att nå överenskommelser, det kan nämligen också handla om 

skenförhandlingar av något slag.29 En viktig aspekt gäller det formella beslutsfattandet. I 

sammanhanget ställs kraven på att frågor skall vara föremål för beredning innan ett definitivt 

beslut fattas och att möjligheterna för en minoritet i en beslutande församling att driva igenom 

krav på bordläggning eller återremiss kan också ses som uttryck for sådana tankegångar.30  

Wångmar beskriver begreppet politisk kultur, att den kan ses som ett instrument för att 

studera de långsiktiga förändringarna i lokalsamhällets politiska agerande.31 Politisk kultur 

kan kortfattat beskrivas utifrån grad av konflikt i politiska system. Wångmar diskuterar om 

politisk kultur med utgångspunkt i statsvetenskap. Politisk kultur har setts som summan av de 

ingående individernas förhållningssätt, uppfattningar och attityder till olika objekt och 

processer.32 Wångmar menar vidare att sålunda har det handlat om individuella föreställningar 

som förhåller sig till olika aspekter av det politiska systemet eller individens egen roll inom 

det aktuella systemet.33 Utgångspunkten för att förklara skillnader i politisk kultur är 

polariseringen i det politiska systemet där en högre grad av polarisering inte sällan leder till en 

högre grad av konflikt.34 

 

                                                           
26 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 48 
27 Ibid, S. 48 
28 Ibid, S. 56 
29 Ibid, S. 57 
30 Ibid, S. 58 
31 Ibid, S. 58 
32 Ibid, S. 59 
33 Ibid, S. 59 
34 Ibid, S. 59 
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1.5.2 Centrum–periferi 

Centrum - periferi begreppet berör centralotsteorin. Centralotsprincipen som låg till grund för 

1960-talets kommunblocksindelning innebar samma begreppsdefiniering som 

centralortsteorin. Centralortsteorin innebar att kommunernas administration, politiska ledning 

och viktigaste servicefunktioner skulle placeras i centralorten.35 Centralortsprincipen kom 

även att knytas samman med kommunblocksreformens näringsgeografiska princip som 

innebar att kommunsammanläggningar skulle forma nya regioner. Regionerna skulle byggas 

upp kring en centralort och bestå av ett område som hade en samhörighet med centralorten i 

kommersiella, ekonomiska och näringsgeografiska avseenden.36 

Teoribildningen om centrum och periferi utgår från att samhällets utformning och utveckling 

är beroende av avstånd mellan en centralpunkt och omkringliggande perifera områden.37 På så 

sätt berörs frågan om centralisering och decentralisering som i sig kan förklaras utifrån 

effektivitet som anses uppnås genom formande av större kommuner. Wångmar menar att 

decentraliseringsgraden är beroende av vilken autonomi/frihet som kommunerna har i 

förhållande till centrala och regionala statliga organ där en hög grad av decentralisering 

uppnås när kommunerna själva har rätt att fatta beslut i en rad olika frågor medan det blir en 

låg decentraliseringsgrad när kommunala beslut måste underställas statliga organs prövning.38  

Nielsen och Wångmar diskuterar centrum och periferi i förhållande till kommuner. Enligt 

Nielsen kan en centralort beskrivas som en kommuns politiska, administrativa och 

servicemässiga centrum där den generella hypotesen är att demokratin fungerar bättre i 

centrum än i periferin.39 Den kommunala utvecklingen har lett till centrumbebyggelse med 

koncentration av både befolkning och (kommunal) service. Wångmar beskriver 

centralortsteorin, som låg till grund för 1960-talets kommunblocksindelning, där 

kommunernas administration, politiska ledning och viktigaste servicefunktioner skulle 

placeras i centralorten.40 Detta har betydelse för periferiernas kommuner eller bebyggelse när 

det gäller utveckling och status i förhållande till centralorten. Wångmar poängterar att två 

företeelser av större betydelse för en centralorts status är befolkningsunderlaget och 

kommunikationssystemet.41 Enligt Nielsens uppträder ett mönster i undersökningen, bl. a. att 

skillnaden mellan invånarnas gemenskap med den egna kommundelen och med den övriga 

kommunen ökar i takt med avståndet till centralorten; ju längre avstånd till centralorten, desto 

större skillnad gör invånarna på sin gemenskap med den egna kommundelen och den övriga 

kommunen.42 När det gäller orternas officiella status tydliggör Wångmar att orternas formella 

                                                           
35 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 61 
36 Ibid, S. 315 
37 Ibid, S. 453 
38 Ibid, S. 53–54 
39 Nielsen, P. Kommunindelning och demokrati: Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige, 2003. 
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Sidan 194 
40 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 61 
41 Ibid, S. 61 
42 Nielsen, P. Kommunindelning och demokrati: Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige, 2003. 
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Sidan 194 
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administrativa status (till 1970), om de var städer, köpingar, municipalsamhälle eller tätort i 

en landskommun, spelade ingen roll för centralortsfunktionen.43  Det var däremot viktigt att 

periferiorternas status behölls i samband med investeringar (i både kommunal och privat regi). 

Detta beror på att gemensamma investeringar lokaliserade på centralorten uppfattades påverka 

periferiorternas status negativt.  

Riksdagsbeslut för kommunblocksreformen innebar att landet skulle delas in i kommunblock, 

som baserades på dels centralortsprincipen, dels näringsgeografiska principer och 

befolkningsprincipen. Riktpunkten var att kommunblock skulle ha minst 8000 invånare år 

1975.44 I undersökningen kommer sammanläggningsprocessen, med fokus på Dorotea, att 

diskuteras utifrån Wångmars begreppsbildning: konflikt, samförstånd/konsensus och politisk 

kultur, centralisering, centrum-periferi samt orternas status. Begreppen kommer att användas 

för att organisera det empiriska materialet samt för analys i det avslutande kapitlet. 

 

1.6 Källmaterial och metod 

Nedan följer en genomgång över vilka källor som har använts, källornas uppkomst och 

förvaring samt metoden för undersökningens genomförande. Undersökningen är en 

fallstudieundersökning där processen med sammanläggning av Dorotea, Fredrika och Åsele, 

med utgångspunkt i Doroteas förhållning till sammanläggningen, studeras genom textanalys 

av källhandlingar. 

 

1.6.1 Källmaterial 

Kommunblocksreformen initierades av staten 1959. Val av undersökningsperiod motiveras av 

att sammanläggningsprocessen aktualiseras i det kommunala materialet fr.o.m. 1961 fram till 

sammanläggningens slutdatum 1/01 1974. Eftersom Dorotea kommun hör till de kommuner 

som tvångssammanlades vid slutskedet av sammanläggningsprocessen, 1974, är det utifrån 

syftet rimligt att studera den här perioden. För att besvara undersökningens frågor har jag följt 

rekommendation enligt Erik Wångmar som har forskat om kommunsammanläggningar i 

Sverige då han skriver att det mest aktuella är att studera kommunala handlingar såsom 

protokoll från kommunfullmäktige samt samarbetsnämndens och 

sammanläggningsdelegerades handlingar.45 Det är i dessa kommunala handlingar jag har 

funnit Dorotea kommuns yttranden fördelade över den studerade perioden beroende på 

initierade förslag från staten, inkommande handlingar och beslut från de statliga organen. Det 

material som har använts är Dorotea kommuns fullmäktigeprotokoll med yttrande över 

sammanslagningen, fullmäktigeprotokoll med yttrande över tvångssammanläggningen 1971 

                                                           
43 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 61 
44 Ibid, S. 14 
45 Wångmar, Erik. Att skriva stads och kommunhistoria. En handledning för forskning med stads- och 
kommunhistoriskt källmaterial. Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholm 
universitet. Stockholm, 2005. Sidan 55 
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och 1974, inkommande handlingar från Kungl Maj:t (benämning på regeringen fram till 1974) 

och länsstyrelsen innehållande beslut rörande Dorotea, protokoll över kommunfullmäktiges 

hantering av fråga om val av sammanläggningsdelegerade och Dorotea 

kommunfullmäktigemedlemmars skrivelse med yttrande om beslut och avsiktsförklarande 

yttrande om att Dorotea kommun ska få möjligheter att kvarstå som egen kommun. 

För att besvara undersökningens frågeställningar har arkivmaterial inhämtats från Dorotea 

kommuns centralarkiv och från Åsele kommuns arkiv. Det är sammanträdesprotokoll, 

yttranden och protokoll avseende förvaltningsorganisering. Handlingarna har skapats av 

Åseleblockets organ samarbetsnämnd och sammanläggningsdelegerade.  Även inkomna 

handlingar från Kungl Maj:t och länsstyrelsens handlingar tillhörande dessa två organ finns 

förvarade i Åsele kommuns arkiv. Handlingarna är från perioden 1961 till 1974. Sammantaget 

gör materialet det möjligt att följa Doroteas agerande i sammanläggningsprocesser och 

därmed uppfylla uppsatsens syfte. 

 

1.6.2 Metod 

Metod för undersökningens genomförande är kvalitativ textanalys. Kvalitativ textanalys är 

systematik som går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av 

textens delar, helhet och den kontext vari texten ingår.46 Val av metoden hänger ihop med val 

av källmaterial på så sätt att handlingarna ger möjligheter till kvalitativ textanalys. 

Handlingarna har uppstått i en social kontext där mänskliga handlingar dokumenteras. Därför 

är det optimalt att analysera allt relevant material.47 Syftet är att om möjligt fånga in helhetens 

betydelse utifrån textens delar och vad de har att berätta. Ett skäl till att fokusera på helheten i 

texten är som författarna Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud uttrycker att det 

eftersökta innehållet i texten ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom intensiv 

läsning av texten.48 För att tolka och analysera det empiriska källmaterialet har jag använt den 

begreppsapparat som Erik Wångmar utarbetat.  

Arkivmaterialens handlingar har valts ut genom att läsa och avgöra om det stämmer in på 

Wångmars och Nielsens beskrivning av vilka principer staten åberopade för legitimering av 

kommunblocksreformen och vilka faktorer som användes i argumentationen för att inte godta 

sammanläggningsförslag och beslut. Läsning av handlingarna har handlat om att läsa själva 

texten och förstå orden, meningar i texten, sammanhanget i vilken texten framställts och till 

vis del också utifrån kulturella förfarandet, exempelvis förståelse för kommunfullmäktiges 

protokollinnehåll. Det handlar om att läsa aktivt, att ställa frågorna till texten och att se efter 

om texten, eller man själv, kan besvara dessa frågor.49  Varför uttrycks det på detta sätt? Vad 

menas det egentligen? Det handlar om antagande att det eftersökta innehållet i texten ligger 

                                                           
46 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ 
och marknad. Författarna och Norstedts Juridik AB. Upplaga 3:1. Vällingby 2007. Sidan 237 
47 Ibid, S. 248 
48 Ibid, S. 237 
49 Ibid, S. 237 
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dolt under ytan och endast kan tas fram genom intensiv läsning av texten.50 Med hjälp av 

frågeställningar och begreppsapparaten är avsikten att försöka rekonstruera händelseförlopp 

och argumentation. 

 

1.6.3 Källkritik 

Val av källmaterial har gjorts genom källornas funktionalitet. Som i alla ordvalssituationer är 

det optimala att analysera allt relevant material men hänsyn ska tas till praktiska 

begränsningar.51 Av praktiska skäl och tidsbrist var det omöjligt att gå igenom allt tillgängligt 

källmaterial. Därför valdes material genom handplockning. Problem med handplockning av 

källmaterial är att det material som väljs bort kan ha betydelse för tolkning av resultat. I den 

stund något potentiellt relevant material väljs bort löper man risken att missa något väsentligt 

eller att dra tveksamma slutsatser.52 Mina val av material har skett ”kritiskt” med argument att 

det valda materialet ställer saken på sin spets.53 Med detta menas att jag utgick från den 

enskilda källhandlingens rubrik och en snabb kontroll av innehållets betydelse vilket ledde till 

kategorisering utifrån undersökningens frågeställningar.  

En viktig aspekt i materialens avvikelse är att en del protokoll förvarade i Åsele kommuns 

arkiv delvis finns i dubbla uppsättningar. Det finns protokoll som sparats både i form av 

inbundna böcker (exempelvis benämnd Protokoll, Åsele kommun, 

sammanläggningsdelegerade A-utskott 1973) men också som ”lösa blad” i arkivboxar. Jag 

bedömde att innehållet i böckerna och boxarna är lika med en skillnad, att böckerna innehåller 

originalhandlingar medan boxarna innehåller kopior samt tillhörande originalhandlingar till 

protokoll. Dessutom blev det praktiskt lättare att kopiera handlingarna i boxarna i stället för 

de i böckerna. 

 

1.6.4 Fallstudieundersökning 

Val av fallstudieundersökning är att utveckla teori med hjälp av empirin. Detta görs genom att 

studera flera handlingar, alltså mycket information över ett fall (Dorotea kommuns motstånd 

mot kommunsammanläggningen). Författarna till Metodpraktikan, konsten att studera 

samhälle, individ och marknad menar att fördelen med fallstudieundersökning är att det 

genom intensiva närgranskningar av ett litet antal konkreta fall är möjligt att ta fram 

förklaringar som är mycket tillförlitligare än teorier som är skrivbordsprodukter.54 Målet med 

intensiv läsning är att hitta förklaringsfaktorer för varför motståndet mot 

kommunsammanläggningen var så ihållande. Nackdelen är, enligt kritikerna, att forskare 

riskerar i sin undersökning att glida in i teoriprövande resultat. Eftersom man alltid har någon 

typ av förhandsuppfattningar om var man skall leta efter förklaringar är alla undersökningar 

                                                           
50 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ 
och marknad. Författarna och Norstedts Juridik AB. Upplaga 3:1. Vällingby 2007. Sidan 237 
51 Ibid, S. 249 
52 Ibid, S. 249 
53 Ibid, S. 249 
54 Ibid, S. 125 
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med förklarande ambitioner i någon mån teoriprövande.55 Dessutom poängterar författarna till 

Metodpraktikan att vid teoriutvecklande empiriska undersökningar har forskare använt 

information från en given uppsättning data (dataanpassad teori) för att konstruera en 

förklaring till varför det blev som det blev.56 Som följd av detta riskerar undersökaren att 

konstruera en teori som begränsar möjlighet till generalisering om resultatens allmängiltighet. 

Poängen är att genom att arbeta med empirin (innehåll i valda handlingar) se om det går att 

hitta kompletterande faktorer som genererar teoriutveckling på undersökningens syfte. 

 

1.6.5 Åsele kommunblock – befolkning och näringsstruktur perioden 1950–1970 

Dorotea och Fredrika, var vid kommunblocksindelningen och vid sammanläggningsprocessen 

benämnda som landskommuner, medan Åsele var benämnd som köping. Köpingskommuner 

tillkom som en helt ny kategori genom 1862 års kommunala förordning och utgjorde en 

enklare form av stad med inte fullt så stränga krav på styrelse, förvaltning och jurisdiktion 

som för städerna. 57 Köpingstillståndet uppfattades ofta som en station på vägen mot stad.58  

Vid tiden för sammanläggningsprocessen 1961–1974 hade kommunerna Dorotea, Fredrika 

och Åsele följande befolkningsmängd och befolkningsutveckling. 

         

Förändring 

 

1950 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1960–1970 

Dorotea 5 919 5 341 4 703 4 586 4 479 4 446 4 232 4 099 - 23,3% 

Fredrika 1 734 1 604 1 385 1 314 1 247 1 210 1 163 1 081 -32,6% 

Åsele 5 930 5 717 4 933 4 801 4 727 4 537 4 360 4 198 -26,6% 

 

Tabell: 1. I tabellen visas folkmängden den 31/12 respektive år och kommun.59 

Kommunerna i Åsele kommunblock hade, sett utifrån befolkningsprincipen för 

kommunblocksreformen, en successivt sjunkande befolkningsutveckling (se tabell 1). 

I en rapport framtagen av Länsstyrelsen i Västerbottens beskrivs att Dorotea hade en växande 

befolkning 1900–1950. Därefter har den minskat med 40%.60 Liknande utveckling gäller 

                                                           
55 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ 
och marknad. Författarna och Norstedts Juridik AB. Upplaga 3:1. Vällingby 2007. Sidan 125 
56 Ibid, S. 126 
57 Nilsson, Lars och Forsell, Håkan. 150 år av självstyrelse, Kommuner och Landsting i förändring. Sveriges 
kommuner och Landsting. Stockholm. 2013. Sidan 25 
58 Ibid, S. 26 
59 Egna beräkningar baserade på: Kommunala bostadsbyggnadsprogram, sammanställning 1971–1975: 
Folkmängden i kommunerna i Västerbottens län. E I  
60 Västerbottens industrihistoriska arv. Inventering av industrimiljöer i Västerbottens län 2000–2003. Sidan 32 
http://www.sparfran10000ar.se/assets/files/Pdf-rapporter/Allmant/industriarv-rapport-2004.pdf Hämtad: 
2017-05-29 
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Åsele och Fredrika. Beroende av jord- och skogsbrukets strukturomvandling under 1960-talet 

kom Åsele liksom övriga inlandskommuner att drabbas av avflyttning.61  

Åseleblockets näringsverksamhet under sammanläggningsperioden var bland annat 

skogsbruk, träindustri, jordbruk, tillverkningsindustri och verkstadsindustri. Exempelvis i 

Dorotea grundades Polarvagnen AB år 1968 och expanderade starkt fram till 1980-talet. 

Företaget heter nu Polar & Sävsjö AB.62 Den första tillverkningsindustrin av betydelse var 

Dorotea Emballage, startat 1965, som också var landets första industri med statligt 

lokaliseringsstöd.63  Det kan nämnas att inom Dorotea finns Vilhelmina södra sameby med 

renskötselföretag.64 

  

                                                           
61 Västerbottens industrihistoriska arv. Inventering av industrimiljöer i Västerbottens län 2000–2003. Sidan 32 
http://www.sparfran10000ar.se/assets/files/Pdf-rapporter/Allmant/industriarv-rapport-2004.pdf Hämtad: 
2017-05-29 
62 Ibid, S. 70 
63 Ibid, S. 32 
64 Ibid, S. 32 
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Mandatfördelning för politiska partier i Doroteas kommunfullmäktigen år 1961–1973 

År Högern 
Center-
partiet Folkpartiet KDS Socialdem. 

Kommu-
nisterna Övriga 

1958 2 4 3 - 16 0 0 

1962 1 3 4 - 17 0 0 

1966 1 3 6 0 14 1 0 

1970 0 3 6 0 15 1 0 
 

Tabell 2: Mandatfördelning i kommunalvalen Dorotea kommun perioden 1958-1970.65,66,67,68 

Från och med 1970 benämns Högern med Moderata Samlingspartiet och Kommunisterna med 

Vänsterpartiet Kommunisterna. KDS finns inte med i statistiken för 1958 och 1962. 

Mandatfördelningen för de valda politiska partierna i Dorotea kommunfullmäktige visar att 

socialdemokraterna var det politiska parti som hade majoritet i fullmäktige under 

mandatperioderna 1958, 1962, 1966 och 1970. Inför valet, i september 1973, kom Dorotea att 

rösta i den nya kommunen i enlighet med regeringens beslut från 16/03 1973, om att Dorotea 

kommun skulle sammaläggas med Fredrika och Åsele, och det finns inget resultat för endast 

Dorotea. Mandatfördelning har betydelse för val av sammanläggningsdelegerade i Dorotea 

kommunfullmäktige den 04/05 1973. En viktig aspekt som bör noteras är att vid val av 

sammanläggningsdelegerade i kommunfullmäktige 04/05 1973 samarbetade Folkpartiet och 

Centerpartiet69.  

Nedan förtydligas partillhörighet för personer som på ett eller annat sätt var aktiva vid 

begandling av olika frågor, framförallt vid behandling av frågan om 

sammanläggningsdelegerade 04/05 1973.70 

Tillhörande Folkpartiet och Centerpartiet: Per Svedberg, Göran Näslund, Manfred Lövgren, 

Holger Cronesten, Eva Söderström, Hilding Grundström, Anund Mickaelsson, Gunnar Lind 

och Gösta Westman. 

Tillhörande Arbetar partiet Socialdemokraterna: Kjell-Erik Edblom och Hans G:son Spejare. 

1.7 Avgränsning 

Val av fallstudieundersökning, gällande Åselekommunblocket avgränsas till att enbart gälla 

Dorotea kommuns agerande för undersökningsperioden 1961–1973. Val av kommunen 

                                                           
65 Statistiska centralbyrån, Kommunala valen år 1958 II (Sveriges officiella statistik), Stockholm, 1959, Tab. 2. 

Sid 23 
66 Statistiska centralbyrån, Kommunala valen år 1962 II (Sveriges officiella statistik), Stockholm, 1963, Tab. 1. 
Sid 94–95 
67 Statistiska centralbyrån, Kommunala valen år 1966 II Fullmäktigvalen (Sveriges officiella statistik), Stockholm, 

1967, Tab. 3. Sid 58–59 
68 Statistiska centralbyrån, Allmänna valen 1970 Del 2. Kommunala valen 1970 (Sveriges officiella statistik), 

Stockholm, 1972, Tabell 2.4. Sid 234 
69Det är benämning för Partipolitisk fullmäktigegrupper som valdes att representera Folkpartiet och 
Centerpartiet vid val av sammanläggningedelegerade. 
Dorotea Centralarkivet, Dorotea kommun, Kommunfullmäktige, Protokoll. 1973-05-04. § 42. A1:23 
70 Ibid, S. A1:23 
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motiveras av de massiva protesterna som Dorotea kommuns invånare uttryckte 1973, genom 

både folkomröstning och hungerstrejk. Val av period motiveras av kommunblocksreformens 

remissyttranden som sattes igång 1961 då berörda kommuner skulle yttra sig om 

blockindelningarna. Undersökningsperioden sträcker sig till 1973 eftersom detta år kom 

regeringens beslut om tvångssammanläggningen som skulle gälla 1/1 1974. Därför är det 

rimligt att undersökningsperiodens slutpunkt är 1973. 

Handlingarna har uppstått i en social kontext där mänskliga handlingar dokumenteras. Därför 

är det optimalt att analysera allt relevant material.71 Avgränsningen har skett genom att 

sökning efter relevanta material utifrån forskningsfrågorna medvetet avbrutits av 

undersökaren. Avbrottet i sökning motiverades med hänsyn till den praktiska 

begränsningen.72 Detta på grund av brist på tid som skulle krävas för att gå igenom sex 

kompakta arkivboxar innehållande totalt ca 2500 A4 sidor. Sättet att avgränsa val av material 

kan ha betydelse i hur väl resultatet stämmer med verkligheten. Det kan tänkas att det finns 

handlingar som inte handplockades för analys men som kan ha annat eller mer att säga om 

undersökningens syfte och frågor. Någonstans måste gränsen dras och resultatet ska tolkas 

utifrån de valda handlingarna och vad handlingarna står för. 

 

1.8 Disposition 

Undersökningens kapitel 1 innehåller inledningskapitel med undersökningens syfte, 

frågeställningar, metod. I kapitel 2, Undersökningen: med genomgång av Doroteas 

sammanläggningsprocess och yttranden. I kapitlet återfinns om samarbetsnämnden, ökat 

motstånd, intensifierat motstånd. 2.3 förrättande av val av sammanläggningsdelegerade. 2.4 

Gemensam organisering av kommunala serviceverksamheter. 2.5. Återuppbyggnad av 

såganläggning. Kapitel 3: Slutsatser och diskussion. 3.2 Diskussion. 3.3 Kritisk diskussion. 

 

                                                           
71 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ 
och marknad. Författarna och Norstedts Juridik AB. Upplaga 3:1. Vällingby 2007. Tabell 7.1. Sidan 248 
72 Ibid, S. 249 
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2. Undersökning 
Fallstudien ska undersöka Doroteas hårda motstånd mot kommunblocksreformen 1961–1973 

samt belysa faktorer som kan bidra till att förklara varför Dorotea kom att återfå sin 

självständighet som kommun 1980. Ett grundantagande är att dessa faktorer också kom till 

uttryck i förhandlingarna om kommunblocksreformens genomförande. 

2.1 Sammanläggningsprocess och yttranden 

2.1.1 Bakgrund 

Enligt tidigare forskning skedde kommunblocksreformen med avsikt att skapa 

näringsgeografiska områden som var bärande nog för att fungera som skattebas för de 

nybildade kommunerna och på så sätt skapa en likvärdig service för välfärdsfrågor. Grunden i 

regeringens beslut för genomförande av kommunblocksreformen var baserad på 

centralortsprincipen, näringsgeografiska principer och antal invånare för varje kommun.73 

Dessa principer hade tagits fram av en särskild utredningsgrupp. Utredarnas definition om 

centralortsprincipen berörde kommunal service. Näringsgeografiska principen ansågs vara 

den viktigaste för blockindelningen med målet att få sammanhängande regioner och den knöts 

till centralortsprincipen. Regionerna skulle byggas upp kring en centralort och bestå av ett 

område som hade en samhörighet med centralorten i kommersiella, ekonomiska och 

näringsgeografiska avseenden.74 Sveriges geografiska avstånd mellan bygderna lyftes upp i 

diskussioner om lämpliga blockindelningar. Därför ansågs att det måste finnas möjlighet att 

göra avsteg från reformprinciperna i glesbygdsområden, främst i Norrland. I annat fall skulle 

blocken bli orimligt stora till ytan, vilket gav alltför långa avstånd till centralorten.75  

Processen med kommunblocksreformen krävde organisering för genomförandet. I processen 

var kommunerna, länsstyrelserna och regeringen involverade. Länsstyrelserna var endast 

förslagsställare och hade en beredande roll åt regeringen.76 Sammanslagningsprocessen på 

kommunalnivå organiserades genom inrättande av samarbetsnämnd och 

sammanläggningsdelegerade. Samarbetsnämnd kom igång redan under den frivilliga 

sammanläggningen medan sammanläggningsdelegerade kom till under 

tvångssammanläggningar.  

 

2.1.2 Samarbetsnämnden träder till 

1961 avlämnade den socialdemokratiska regeringen en proposition till riksdagen, som 

benämndes angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuner.77 

Lagförslaget kom fram till att samarbetsnämnder inte skulle bli obligatoriska. Detta berodde 

på att många kommuner hade uttryckt ogillande om att ingående i en samarbetsnämnd skulle 

                                                           
73 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 315 
74 Ibid, S. 315 
75 Ibid, S. 315 
76 Ibid, S. 437 
77 Ibid, S. 145 
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vara tvingande. Kommunerna i ett block fick möjligheter att själva bilda samarbetsnämnd som 

skulle fungera som samarbetsorgan. Detta gällde under perioden med 

frivilligsammanläggning. Frivilligprincipen för alla sammanläggningar var viktig och därför 

var det bra att det inte blev tvunget att bilda samarbetsnämnder i blocken.78 Länsstyrelserna 

fick i uppdrag att följa utvecklingen gällande bildandet av samarbetsnämnder och vid behov ta 

initiativ till att nämnder kom till stånd.79 

En annan bild framkommer när det gäller kommunernas grad av frivillighet när det gällde att 

ingå i en samarbetsnämnd. I riksdagsdebatter efter motioner, frågor och interpellationer 1963 

– 1967 förekom resonemang kring samarbetsnämnd i förhållande till reformprinciperna och 

den kommunala självbestämmanderätten. I en interpellationsdebatt utrycktes farhågorna om 

att kommunerna egentligen inte kunde bestämma själva om ingående i en samarbetsnämnd. 

En interpellant menade att kommunerna nu hade resignerat inför de beslut som fattats av 

regeringen. Vidare att även om det i formell mening var frivilligt att ansluta sig till 

samarbetsnämnderna var det i praktiken mycket svårt att inte delta i nämndarbetet.80 

I december 1963, innan inrättande av samarbetsnämnd, hade ett möte om sammanläggningen 

hållits i Fredrikas kommunalnämnd. Nämnden diskuterade frågan om Fredrikas 

blocktillhörighet i förhållande till Åsele och Dorotea. Det diskuterades även möjligheter till 

andra blockbildningar med Vilhelmina som alternativ eftersom Dorotea verkade ovillig att 

tillhöra Åseleblocket. Vidare hävdades att Åsele verkade vara emot förslaget om Vilhelmina 

som alternativ till centralort och istället kom förslag från Åsele om sammanslagning med 

Lycksele och Åsele önskade att Fredrika skulle ansluta sig.81 Det nämns att inrikesministern 

hade bjudit till ett möte med berörda kommuner i Åsele kommunblock men att Dorotea inte 

hade deltagit. Inrikesministern hade förklarat att det var otänkbart att Dorotea skulle få bli ett 

eget block och hänvisade till att Åsele och Fredrika skulle bli för litet som självständig block. 

Samtidigt hade Doroteas yrkande till länsstyrelsen om att få bli en egen kommun förvägrats. 

En promemoria sändes från landskansliet i Umeå till Herr statsrådet och Chefen för Kungl, 

inrikesdepartementet. 

”Under förutsättning att Dorotea kommun inte kan kvarstå som egen kommun, finner 

länsstyrelsen att Dorotea bär 1äggas till ett block med Åsele och Fredrika. Härigenom stärks 

det av länsstyrelsen föreslagna blocket Åsele-Fredrika och man erhåller en bärkraftig 

kommunalenhet, som kan bestå i framtiden.”82  

Tre månader senare höll blockets tre kommuner ett möte för överenskommelse om bildande 

av en gemensam samarbetsnämnd som sedan trädde i kraft den 1 juli 1964.83  

Samarbetsnämnden för Dorotea och Fredrika kommuner samt Åsele köping har hållit konstituerande 

sammanträde och därmed påbörjat sin verksamhet. […]. I första hand är den dock ett samrådsorgan. 

                                                           
78 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 159 
79 Ibid, S. 148 
80 Ibid, S. 205 
81 Åsele kommunarkiv, Samarbetsnämnd, Kommunalnämnd, Fredrika kommun, Protokoll. 1963-12-02. E I:1 
82 Landskansliet i Umeå, Promemoria från i till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Inrikesdepartementet 
1963-12-03. F 1 
83 Åsele Kommunblock, Samarbetsnämnd, Protokoll.1964-03-09. §3. E I:1 
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Arbetet inom nämnden kommer främst att bedrivas i form av överläggningar om gemensamma 

lösningar för blocket eller delar därav. Vidare kommer nämnden att tjäna som remissinstans för 

statliga myndigheter, kommuns fullmäktige m.fl. Gällande samarbetsnämndens kostnader: 

Gemensamma kostnader för arvode, utredningar, ersättningar till ledamöter m.m. förskotteras av 

Åsele köping och fördelas vid varje kalenderårs slut mellan kommunerna enligt antalet skattekronor 

vid budgetfastställelsen året eller enligt särskild överenskommelse mellan kommunerna. 

Samarbetsnämnden ska träda i verksamhet senaste den 1 juli 1964.84 

Vid tiden december 1963 till juli 1964 hanterade Dorotea kommun två frågor, att begära 

möjligheter att kvarstå som en egen kommun och ingående i samarbetsnämnden. Det finns en 

tydlig bild att Dorotea är emot förslaget om en senare sammanläggning med Fredrika och 

Åsele. Trots det är Dorotea välvillig till att ingå i en gemensam samarbetsnämnd samtidigt 

som Dorotea driver frågan om att få kvarstå som egen kommun. Peder Nielsen förklarar att 

varje kommun kunde välja om de skulle ingå i kommunblockets samarbetsnämnd, men då 

statsmakten gav nämnder olika uppgifter, till exempel som remissorgan, blev det angeläget 

för alla kommuner att ingå i dem.85 Det är möjligt att Dorotea, av taktiska skäl, valde att ingå i 

samarbetsnämnden med syfte att använda remissinstansen, samarbetsnämnden, för att 

framföra sina åsikter om sammanslagningen. Samtidigt går det att förstå, exempelvis utifrån 

interpellationsdebatterna i riksdagen under åren 1963–1967, att det förekom yttranden om 

svårigheterna att i praktiken inte delta i nämndarbetet även om det i formell mening var 

frivilligt att ansluta sig till samarbetsnämnderna.  

Samarbetsnämnderna skulle, i enlighet med frivilligprincipen för alla 

kommunsammanläggningar och 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.86 

Sammanläggningsprocessen för Åsele kommunblock skulle visa sig vara långt ifrån 

reformens löfte och önskan om snabba initiativ till en sammanläggning eller låta frågan vara 

vilande. 

 

2.2 Dorotea och sammanläggningen 

Den svenska regeringsformen fastslår redan i sin första paragraf att den svenska folkstyrelsen 

skall förverkligas genom kommunalt självstyre.87 Kommunerna bestämmer alltså sådant som 

berör kommunala verksamheter såsom budget och välfärdsservice och för att klara det 

ekonomiskt äger kommunerna beskattningsrätten. 1952 kom storkommunsreformen som 

skulle möta förändringar såsom industrialisering, urbanisering och medborgarnas ökade 

behov av kommunal service. Förändringen berörde landskommuner, köpingar och städer. 

                                                           
84 Åsele kommunarkiv, Fredrika kommun, Kommunalnämnd, Protokoll. 1964-05-30. §115. E I:1 
85 Nielsen, P. Kommunindelning och demokrati: Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige, 2003. 
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Sidan 170 
86 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 317 
87 Nilsson, Lars och Forsell, Håkan. 150 år av självstyrelse, Kommuner och Landsting i förändring. Sveriges 
kommuner och Landsting. Stockholm. 2013. Sidan 22 
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Enligt Nielsen var storkommunsreformen obligatorisk och berörde landskommunerna; städer 

och köpingar blev med andra ord inte föremål för sammanläggning.88 

Sammansläggningsprocessen under 1962–1974 handlade om konkreta förslag om 

kommunblocksindelning, under 1968–1969 behandlades frågan om det skulle införas en 

tidsplan för reformens slutförande. Enligt Nilsens undersökning, som byggde på att studera 

effekter av den kommunstruktur som följde av kommunblocksreformen på den kommunala 

demokratin, hade 38 kommuner under kommunblocksreformen och för perioden 1963–1969 

blivit frivilligt sammanslagna. Under perioden för tvångssammanslagning 1970–1974 var det 

totalt 159 kommuner (i ett fall, Svedala kommun, dröjde sammanläggningen till 1977), medan 

41 kommuner blev tvångssammaslagna under protest perioden 1970–1974.89 Dorotea blev 

som sagt en av dessa som kom att tvångssammanläggas 1974 och under stark folklig protest. 

Sammanläggningsprocessens tvångssammanläggning för 1971 eller 1974 gav reaktion hos 

berörda kommuner vilka kom med yttranden. Länsstyrelsen hade till uppgift att upprätta 

förslag till de indelningsändringar som behövdes för att kommunindelning enligt fastställd 

plan skulle kunna genomföras. Hösten 1969 skickade länsstyrelsen i Västerbottens län ett 

meddelande till kommunerna att den snarast möjligt önskade ta del av kommunalfullmäktiges 

beslut rörande önskad tidpunkt för kommunsammanläggning, varvid som alternativ endast 

gällde antingen 1 januari 1971 eller 1 januari 1974.90 Doroteas kommunalnämnd tog ställning 

i frågan och inkom med ett förslag för yttrande till kommunfullmäktige. Vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 28/10 1969 beslutades att en skrivelse skulle skickas till 

länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Dorotea kommun motsätter sig på det bestämdaste att en sammanläggning inom Åsele 

kommunblock kommer till stånd vid årsskiftet 1970/71. Vunna erfarenheter från tidigare 

sammanläggningar talar ett entydigt språk. En icke noggrant planerad och väl överlagd 

sammanläggning skapar sådana initialsvårigheter att vinsten med sammanläggningen 

uteblir under en följd av år. Dorotea kommun anser att den av Svenska kommunförbundet 

framlagda sammanläggningsutredningen icke utan ingående sak bedömningar och 

kompletterande undersökningar kan läggas till grund för ett ställningstagande. Dorotea 

kommun vill därutöver hävda, att en rad förhållanden uppkommit efter beslutet om 

blockindelning, vilka motiverar en översyn av indelningen av södra Lappmarkens 

kommunblock. Kommunen vill i detta sammanhang endast peka på de näringsgeografiska 

förändringar som skett inom regionen, framför allt inom senare tid.91 

Dorotea kommunalfullmäktige skickade sedan en begäran till länsstyrelsen i 

Västerbottens län om att en sammanläggning inom Åsele kommunblock inte skulle 

komma till stånd vid årsskiftet 1970/71.  

                                                           
88 Nielsen, P. Kommunindelning och demokrati: Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige, 2003. 
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Sidan 27 
89 Ibid, S. 171 
90 Åsele kommunarkiv, Åsele Kommunfullmäktige, Protokoll, 1969-10-31. § 114. E I:2 
91 Dorotea Centralarkivet, Dorotea kommun, Kommunstyrelsen, Protokoll. 1971-12-06 § 445 
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Länsstyrelsen måtte ompröva frågan om kommunblocksindelningen i södra Lappmarken 

för att om möjligt skapa enheter som bättre överensstämmer med näringsgeografiska och 

andra förändringar, vilka framträtt efter blockindelningens fastställande […].92 

Dorotea kommuns framställning till länsstyrelsens ledde inte till någon åtgärd. 

Doroteas fullmäktige motsatte sig, i sitt ställningstagande, om sammanläggning vid årsskiftet 

1970/71, och lyfte upp argument för att inte sammanläggas. De hänvisade till en 

sammanläggningsutredning som det svenska kommunförbundet hade kommit fram till. 

Dorotea ansåg att denna sammanläggningsutredning var otillräcklig och ogenomtänkt som 

grund för ställningstagande. Som argument för varför utredningen var ogenomtänkt lyfts 

Doroteas framtida perspektiv, att det skulle innebära initialsvårigheter om sammanläggningen 

blev av. Näringsgeografiska principen betonas som den viktigaste för länsstyrelsen att ta 

hänsyn till eftersom det på senare tid har skett förändringar. Det är svårt att veta exakt vilka 

förändringar som skett inom de näringsgeografiska områden och inom södra 

Lapplandsregionen som Dorotea hänvisar till. Wångmar poängterar att principbesluten togs 

fram 1962 när blockkommunsreformen skulle implementeras och skriver att den viktigaste 

principen för blockindelningen var att blocken skulle vara näringsgeografiskt 

sammanhängande regioner.93 Wångmars undersökning visar också att vid en 

interpellationsdebatt 9/3 1972 berörde civilministern Svante Lundkvist frågan om 

näringsgeografiska principerna och hänvisade till att 1969 års beslut som angav att 

förändringar av blockindelningen kunde bli aktuella om de lokala förhållandena hade 

förändrats och menade vidare att det kunde dock inte bli aktuellt med någon allmän översyn 

av indelningen. Två skäl till förändringar av indelningen kunde vara att det skedde betydligt 

större befolkningsförändringar än väntat och att de näringsgeografiska förhållandena hade 

förändrats i större omfattning.94  

Doroteas kommunfullmäktige hänvisar till de näringsgeografiska förändringar som 

framkommit efter beslutet om blockindelning och som borde tas hänsyn till. Sett utifrån 

civilministerns resonemang borde de näringsgeografiska förändringarna inom regionen vara 

aktuella om de skett i större omfattning eller berör en betydligt större befolkningsförändring 

än väntat. Utöver krav på att slippa sammanslagningen 1971, begärde Dorotea kompletterande 

undersökningar från länsstyrelsen för att om möjligt ompröva beslutet. Istället återkom 

länsstyrelsen i Västerbottens län med besked att framställning ej föranleder någon ytterligare 

länsstyrelsens åtgärd. Det framgår av ovanstående att Dorotea väljer att ta konflikt snarare än 

att välja en konsensusinriktad linje i sammanläggningsfrågan. I det följande ska vi se att detta 

kommer att vara den huvudsakliga linjen. 

 

                                                           
92 Dorotea Centralarkivet, Dorotea kommun, Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Protokoll. 1971-11-15. § 654 
och Kommunstyrelsens, Protokoll. 1971-11-22 § 423 A1:4. 
93 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 315 
94 Ibid, S. 282 
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2.2.1 Ökat motstånd mot sammanläggningsplanerna 

Inom ramen för samarbetsnämndens överenskommelse skulle kommunerna inom Åsele 

kommunblock arbeta utifrån överenskommelse som grund. Arbetet inom nämnden skulle 

främst bedrivas i form av överläggningar om gemensamma lösningar för blocket eller delar 

därav.95 Ett protokoll fört för Åsele kommunblockets samarbetsnämnd den 03/01 1973 visar 

att det förekom missnöje från Dorotea. Länsstyrelsen i Västerbottens län hade skickat en 

begäran om yttrande från samarbetsnämnden för Åsele kommunblock. Yttrandet gällde besvär 

som anförts över nämndens beslut 1972-11-10 § 39 ang. inrättande av arbetsgrupper "vad 

dessa berör Dorotea kommun".96 Samarbetsnämnden beslutade att följande skulle skickas som 

yttrande till länsstyrelsen i Västerbottens län: Detta avsnitt är ganska omfattande. 

Motiveringen är att belysa själva förfarandet för att om möjligt åskådliggöra och förstå det 

som ske. Det i sig för att förstå analysbegreppen bättre. 

Av den överenskommelse som år 1964 träffades och alltjämt gäller mellan kommunerna i Åsele-

blocket, om inrättande av en samarbetsnämnd, framgår bl a att "Samarbetsnämnden skall 

uppmärksamma samt till överläggning och utredning uppta frågar om samarbete och, då så anses 

lämpligt, framlägga förslag om interkommunal samverkan. Nämnden bör anlitas av de särskilda 

kommunerna för utredningar och yttranden i ärenden, där samarbetssynpunkter kan böra beaktas." 

Överklagade beslutet tillkom sedan Dorotea kommunstyrelse den 16 oktober 1972 beslutat att frågan 

om personalorganisationen vid en eventuell kommunsammanläggning skulle tas upp i 

samarbetsnämnden. Beslutet får ses mot bakgrunden av att såväl tillgodoseendet av servicen till 

kommunernas medlemmar som kommunernas arbetsgivareansvar kräver att planeringsarbetet 

omedelbart påbörjas inför den eventuella kommunsammanläggningen den 1 januari 1974. Att 

härutinnan undanta någon av blockets kommuner har inte ansetts möjligt. Såvitt nämnden kan finna 

innebär det överklagade beslutet icke något överskridande av nämndens befogenheter. 

I övrigt får nämnden framhålla att de beslut som fattas av nämnden icke är överklagbara, lika litet som 

kommunallagens bestämmelser om proportionellt valsätt vid val av ledamöter i samarbetsnämnd är 

tillämpliga (RÅ 1969 K 197). Samarbetsnämnden är icke någon kommunal nämnd i den mening som 

avses i 4 § andra stycket eller 44 § kommunallagen. Då kommunallagens bestämmelser om besvär 

sålunda icke är tillämpliga i fråga om samarbetsnämndens beslut får nämnden hemställa att besvären 

icke upptas till prövning. 

Hr Per Svedberg yrkar 

"att samarbetsnämnden med iakttagande av upprättat avtal mellan Dorotea kommun och 

samarbetsnämnden beslutar hänskjuta överklagad beslutsdel till Dorotea kommun för vederbörlig 

kommunaldemokratisk behandling och beslutsfattande. 

Med beaktande av att Dorotea kommun icke ingått med framställning om av samarbetsnämnden 1972-

07-03 föreslagen rekommendation att skyndsamt hos Kungl Maj:t hemställa om sammanläggning 

1974-01-01, utan i stället genom besvär hos Kungl Maj:t har begärt uppskov med sammanläggningen 

samt Dorotea kommunfullmäktige nu senast 1972-12-20 i yttrande till länsstyrelsen över 

sammanläggningsutredning avstyrkt länsstyrelsens förslag om sammanläggning 1974-01-01, synes det 

högst befogat med föreslagen behandling av överklagningsärendet. 

Samarbetsnämnden får därför som yttrande till länsstyrelsen över anförda besvär hänvisa till 

ovanstående beslut med motiveringar. " 

                                                           
95 Åsele kommunarkiv, Fredrika kommun, Kommunalnämnd, Protokoll. 1964-05-30. §115. E I:1 
96 Åsele kommunarkiv, Åsele kommunblock, Samarbetsnämnd, Protokoll. 1973-01-03. §1. E I:5 
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Hr Arne Johansson yrkar 

att samarbetsnämnden måtte antaga först föredraget förslag till yttrande till länsstyrelsen, vilket 

förslag utarbetats av Svenska kommunförbundets juridiska avdelning. 

Ordföranden proponerar herr Johanssons yrkande samt herr Svedbergs yrkande. Samarbetsnämnden 

beslutar med acklamation bifalla herr Johanssons yrkande. Herr Svedberg anmäler reservation till 

förmån för eget förslag. 

Samarbetsnämnden beslutar därmed att till länsstyrelsen avge det yttrande som upptagits i styckena 4–

6 i denna paragraf (blad 2 i dagens protokoll). 

Herr Svedberg anmäler reservation till förmån för eget förslag. 97 

Dorotea kommun var missnöjd med samarbetsnämndens beslut angående inrättande av 

arbetsgrupper inom Åsele kommunblock. Enligt samarbetsnämnden var beslutet i linje med 

principen om tillgodoseendet av service till kommunernas medlemmar. Därutöver hänvisade 

samarbetsnämnden att utifrån kommunernas arbetsgivaransvar krävdes att planeringsarbetet 

omedelbart påbörjades inför den eventuella kommunsammanläggningen 1/1 1974. Detta 

antyder att Dorotea kommun inte var beredd att infria samarbetsavtalet som ingicks när 

samarbetsnämnden inrättades 1964. Dorotea kommun lyfte frågan till länsstyrelsen för att på 

så sätt få klarhet i om samarbetsnämnden hade befogenhet att delegera inrättande av 

arbetsgrupper för en kommun inom Åsele kommunblock. Dorotea kommuns 

beslutsöverklagade hade tillkommit sedan Doroteas kommunstyrelse den 16 oktober 1972 

beslutat att frågan om personalorganisationen vid en eventuell kommunsammanläggning 

skulle tas upp i samarbetsnämnden.98 Det går också att förstå att Åsele kommunblocks 

samarbetsnämnd var besviken på Dorotea kommun eftersom Dorotea kommun inte hade följt 

rekommendation av den 3/7 1972. Dorotea hanterade sammanläggningsärendet i motsats till 

vad som var överenskommet i samarbetsnämnden. Ärendet skickades både till Kungl Maj:t 

och som ytterligare yttrande till länsstyrelsen över ett nekande beslut från länsstyrelsen. Per 

Svedberg yrkade att frågan skulle överlämnas till Dorotea kommun för vederbörlig 

kommunaldemokratisk behandling och beslutsfattande. 

Wångmar för en diskussion om motstånd mot kommunsammanläggningar och som yttrade sig 

hos samarbetsnämnderna. Wångmar nämner att två områden som ofta lett till motsättningar 

inom samarbetsnämnder var bostadsförsörjningen och åldringsvården och att det inte heller 

var ovanligt med motsättningar om sammanläggningsfrågan.99 I detta läge har 

samarbetsnämnden, med principen om frivillighet i åtanke, rekommenderat Dorotea att 

skyndsamt hos Kungl Maj:t hemställa, alltså begära, om sammanläggning 1/1 1974, men 

Dorotea kommun väljer att istället söka uppskov direkt till Kungl Maj: t. I jubileumsboken 

150 år av självstyre, utgiven av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) förs en diskussion 

om det lokala motståndet mot kommunsammanläggningar. Det lokala motståndet kom bland 
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annat till uttryck i att man förhalade frågan och försökte dra ut på reformens genomförande.100 

Den lokala och folkliga misstron mot överhetens beslut som kom till uttryck i samband med 

storkommunreformen 1952 levde till stora delar kvar.101  Wångmar skriver om debatten som 

pågick i riksdagen våren 1973 när frågan om reformens sammanläggningar behandlades för 

sista gången innan den sista tvångssammanläggningen 1974 skulle äga rum. I en motion som 

låg till grund för debatten nämns att Dorotea, Bjurholms och Burträsks kommuner hade begärt 

anstånd, i första hand till 1977 och att kommunerna framförallt hade motiverat framställan 

med att det fanns starka tvivel på nyttan med sammanläggningarna.102 Motionen var skriven 

av (Tore Nilsson (1919–1998) (m) från Västerbottens län) och hans tvivel motiverades bland 

annat med frågan om statligt stöd i form av sysällsättningsstöd till kommuner i glesbyggden. 

Om kommunen tillhörde stödområdet skulle större statligt stöd utgå för 

sysselsättningsåtgärder.103 Nilsson framhöll att Dorotea kommun hade framfört samma krav. I 

debatten framhölls att regeringen borde vara generös med att bevilja uppskov med 

sammanläggningarna till en senare tidpunkt än 1974.104 Motionsskrivaren lyfte alltså 

näringsgeografiska synpunkter kopplade till sysselsättning. Hans framförande betydde att 

sammanläggningen utifrån blockindelningen satte Dorotea, Bjurholms och Burträsks 

kommuner i sämre läge gällande möjligheter att tillhöra stödområde. Den näringsgeografiska 

principen var ju tänkt att, för kommunblocken och senare de nya kommunerna, möjliggöra en 

form av förbättrat näringsliv som genom sammanläggning skulle generera ökad sysselsättning 

för de arbetsföra. Genom att motionsskrivaren lyfte statligt stöd i förhållande till om 

kommuner låg inom stödområden eller inte visar på en möjlig realistisk förankring till 

glesbygdens sysselsättningsmöjligheter.  

Det visar också att kommunernas politiker i hög utsträckning var medvetna om möjligheter att 

i sammanläggningsprocessen använda sig av demokratiska verktyg. I ovan nämnd handling 

använde sig Per Svedberg av möjligheten att föra frågan vidare genom att hänvisa frågan om 

överklagan vidare till Dorotea kommun för vederbörlig kommunaldemokratisk behandling 

och beslutsfattande. Det kan tolkas som en form av förhalning såsom nämns i jubileumsboken 

150 år av självstyre och om lokala motståndet mot kommunsammanläggningar.105 Det tyder 

på att Doroteas hållning i sammanläggningsfrågan under 1964–1974 snararare präglades av 

konflikt än av samförstånd. 

 

2.2.2 Sammanfattning  

Förutsättningar för att en kommun skulle ingå i kommunblockets samarbetsnämnd föreföll 

vara baserat på frivillighet, men då statsmakten gav nämnder olika uppgifter, till exempel som 

                                                           
100 Nilsson, Lars och Forsell, Håkan. 150 år av självstyrelse, Kommuner och Landsting i förändring. Sveriges 
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remissorgan föreföll ingen egentlig frivillighet. De kommuner som ville bevara sin 

kommunala självständighet och motarbetade regeringens förslag var tvungna att ingå i 

samarbetsnämnd. Detta berodde på att samarbetsnämnderna hade tilldelats en roll av 

remissorgan. Dorotea hade varit aktiv med att, trots kommande konstituering, ansöka om att 

få bli egen kommun men blivit nekad. I frågan om samarbetsnämndens befogenhet att 

delegera personalorganisering inom Åsele kommunblocks kommuner går det att tyda att 

Dorotea, med Per Svedberg i spetsen, inte på något sätt ville organisera sig i enlighet med 

kommunblockreformens villkor. Dorotea ville fortfarande stå som egen kommun och att 

organisera sig i enlighet med samarbetsnämndens förslag gällande förvaltningsorganisering 

skulle äventyra möjligheter att behålla den kommunala självständigheten. Frågan om 

motstånd kom att eskalera under hösten 1972. Dorotea använde näringsgeografiska principen 

för att uttrycka sitt motstånd mot sammanläggningen med Åsele och Fredrika och önskade en 

senare sammanläggning till 1977. På samma sätt som blockkommunsreformen motiverades 

med bland annat näringsgeografiska principen lyfte Dorotea, Bjurholms och Burträsks 

kommuner näringsgeografiska frågor i sin motivering om att sammanläggningen skulle 

hänskjutas till 1977. Näringsgeografiska principen i förhållande till Norrlandsregionen och 

glesbygdens förutsättningar kopplades med bland annat statligt stöd i form av 

sysselsättningsstöd till kommuner i glesbyggden. Sammanläggningen skulle ändra 

klassificering av kommunerna från stödområde till annat och ansågs missgynna 

glesbygdskommuner och leda till mindre statligt stöd. En aktiv politiker, Per Svedberg, visade 

sig ha en drivande roll och genom kommunala demokratiska procedur kom behandlingen av 

frågan att förhala sammanläggningen. Genomgången visar tydligt att Dorotea från början 

väljer konfliktlinjen snarare än konsensus. Det är en linje som slår ut i full blom ju närmare 

tidpunkten för den planerade sammanläggningen man kommer. 

 

2.2.3 Intensifierad Motstånd 

I mars 1973 intensifierades motståndet gällande sammanläggningsfrågan för Dorotea 

kommun.  

Den 16 mars 1973 beslutar regeringen att frånta Dorotea sin självständighet genom att sammanläggas 

med Åsele och Fredrika kommuner, trots att kommunmedborgarna i Dorotea till 97 procent var emot 

en sammanläggning. Samma dag utlöses en hungerstrejk i Dorotea i protest mot beslutet. Strejken 

pågår i nio dagar.106 

Det förda motståndet fram till 1972 verkade inte gett det resultat som invånarna i Dorotea 

hade önskat sig, nämligen att kvarstå som självständig kommun. I stället organiserades 

reaktionerna mot regeringens beslut på flera plan med målet att regeringen ändrar sitt beslut 

och få en vidare behandling av frågan om Doroteas självständighet. Utöver hungerstrejk 

uttrycktes protesterna i form av motioner skrivna av fullmäktigeledamöter, behandling av 

frågan i Dorotea kommuns arbetsutskott och kommunstyrelse. 
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I april 1973 skickades flera skrivelser från kommunfullmäktigeledamöter till Dorotea 

kommunstyrelses arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Innehållet i 

skrivelserna hade liknande innehåll. 

Ett exempel är en skrivelse, 24/4 1973, av Lennart Öhlund m.fl. fullmäktigeledamöter till 

Doroteas kommunstyrelse och Dorotea kommunfullmäktige. Fullmäktigeledamöterna yrkar 

följande: 

Undertecknade yrkar att Dorotea kommun hemställer hos länsstyrelsen att få kvarstå som egen 

kommun. Fredrika och Åsele kommuner bör därför få bilda eget kommunblock. Vidare yrkar vi att 

Dorotea kommun begär ett sammanträffande med Fredrika och Åsele kommuner för att om möjligt 

erhålla deras stöd för en framställan till länsstyrelsen att Dorotea kommun får samma möjlighet som 

Sorsele och Bjurholms kommun att kvarstå som egen kommun.107 

Vid behandling av skrivelserna i Dorotea kommunstyrelses arbetsutskott 25/4 1973 

framkom flera yrkanden. Barbro Mikaelsson yrkade att man skulle besluta avvakta med 

beslut tills man fått rapport från uppvaktningen av regeringen 12/4 1973. Per Svedberg 

yrkade att man skulle godkänna framställningarna och överlämna skrivelserna till 

kommunstyrelsen för beslut. Per Svedberg yrkade: 

att arbetsutskottet beslutar tillstyrka framställningarna och överlämna skrivelserna till 

kommunstyrelsen för ställningstagande och att arbetsutskottet i anslutning härtill skyndsamt begär 

sammanträffande med Åsele kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för Fredrika 

kommunstyrelse.108 

Arbetsutskottet beslutade efter votering i enlighet med Barbro Mikaelssons förslag. Per 

Svedberg reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunstyrelsen mottog den skriftliga rapporten från uppvaktningen av regeringen 12/4 

1973. 

[…] inför civilminister Svante Lundqvist ställdes till Civilministern direkt fråga om möjlighet till 

självständighet, förändring av blocket eller uppskov.  

Civilministerns svar å regeringens vägnar blev ett definitivt nej. Regeringens enhälliga uttalande blev 

att sammanläggning i Åsele kommunblock ligger fast.109 

Frågan om skrivelserna togs upp ytterligare en gång i kommunstyrelsens arbetsutskott 2/5 

1973 samt i kommunstyrelsen 3/5 1973. Båda mötena beslutade mot Per Svedbergs 

yrkade och vid båda mötena anmälde Per Svedberg reservation till förmån för eget 

förslag. Även Sixten Nyberg och Adolf Selin anmälde reservation i kommunstyrelsen till 

förmån för Per Svedbergs förslag. 25/6 1973 tas frågan upp i kommunfullmäktige med 

samma yrkande från Per Svedberg. 

Under överläggningen i kommunfullmäktige yrkar Per Svedberg att med hänvisning till skrivelserna i 

fråga kommunfullmäktige beslutar hemställa hos länsstyrelsen i Västerbottens län att Dorotea 
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kommun får kvarstå som självständig kommun, att kommunfullmäktige i anslutning härtill begär 

sammanträffande med representanter för Åsele och Fredrika kommuner samt att kommunfullmäktige 

utser en kommitté om förslagsvis tre ledamöter att utforma nämnda hemställan och representera vid 

eventuella överläggningar i frågan.110 

Kommunfullmäktige beslutade efter votering att bordlägga frågan.  

Vid mötet med civilministern ställdes frågan om tre olika alternativ om möjlighet till 1) 

självständighet, 2) förändring av blocket eller 3) uppskov. Arbetsutskottet beslutade att 

avvakta med behandlingen av skrivelserna till dess rapport erhållits från uppvaktningen 

inför regeringen 12/4 1973. Senare meddelades genom uppvaktning hos civilministern att 

Regeringens enhälliga uttalande om sammanläggning i Åsele kommunblock låg fast. 

Dorotea sökte stöd av Åsele och Fredrika i fråga om en gemensam framställning till 

länsstyrelsen om Doroteas vädjan om att få samma möjlighet som Sorsele och Bjurholms 

kommuner, att kvarstå som egen kommun. Detta visar på att Dorotea hade en uppfattning 

att Åsele och Fredrika sympatiserade med dem. När frågan kom till Dorotea 

kommunstyrelses arbetsutskott yrkade Barbro Mikaelsson att arbetsutskottet beslutar att 

avvakta med behandlingen av skrivelserna till dess rapport erhållits från uppvaktningen 

inför regeringen 12/4 1973. I arbetsutskottet yrkade Per Svedberg att arbetsutskottet 

skulle besluta tillstyrka framställningarna och överlämna skrivelserna till 

kommunstyrelsen för ställningstagande och att arbetsutskottet skyndsamt skulle begära 

sammanträffande med Åsele kommunstyrelses arbetsutskott och representanter för 

Fredrika kommunstyrelse.  Det är Barbro Mikaelsson och Per Svedberg som verkar vara 

drivande i frågan. Regeringens enhälliga uttalande efter uppvaktningen för framställning 

av yttranden blev att sammanläggning i Åsele kommunblock låg fast. I anslutning till Per 

Svedbergs yrkande kom frågan att bli ett fall för omröstning i kommunfullmäktige och 

det röstades för bordläggning av frågan. 

Wångmar för en diskussion om argument för att få stå som egen kommun. Motståndet 

mot att som randkommun behöva underordna sig en annan centralort hängde inte minst 

samman med vetskapen om att en del viktiga kommunala servicefunktioner, särskilt den 

centrala kommunala administrationen, skulle placeras i centralorten.111 Enligt Peder 

Nielsen har motståndet till kommunsammanläggningar oftast betonat att den kommunala 

demokratin […] påverkas av större kommuner.112 Båda författarna betonar demokratiska 

aspekter. Votering i kommunfullmäktige visar på demokratska verktyg i form av 

representation. Det är denna form av demokratiska verktyg som enligt författarna och 

motståndarna skulle minska. Både på grund av ökat geografiskt avstånd och minskat antal 

förtroendevalda som representerar de gamla kommunerna som en följd av en större 

kommun. Wångmar skriver att motståndet mot kommunsammanläggningar handlade om 

förlängda avstånd till kommunal service och en försämrad demokrati till följd av 
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reduceringen av antalet förtroendeuppdrag, vidare att de reducerade kontakterna mellan 

väljare och valda skulle leda till att samhörigheten inte blev densamma som nu.113 

Dorotea åberopar att likartade kommuner, som bl.a. Sorsele och Bjurholm, fått förbli 

självständiga och samtidigt söker man stöd från Åsele och Fredrika mot regeringen. Det 

visar att Doroteas motstånd i första hand riktades mot statsmakten, snarare än de båda 

grannkommunerna. 

 

2.2.4 Sammanfattning 

Vid framställning av skrivelserna i Dorotea kommunstyrelses arbetsutskott, 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige april till juni 1973 yrkanden med liknande 

innehåll vid varje möte. Med Per Svedberg i spetsen yrkades att till länsstyrelsen begära 

att få samma möjlighet som Sorsele och Bjurholms kommuner, att kvarstå som egen 

kommun och därutöver be Åsele och Fredrika om stöd vid framställan till länsstyrelsen. 

Frågan behandlades slutligen i kommunfullmäktige med votering och bordläggning 

gällande skrivelsen. 

Att Dorotea söker stöd hos Åsele och Fredrika visar att Doroteas motstånd i första hand 

riktades mot statsmakten, snarare än de båda grannkommunerna. 

 

2.3 Sammanläggningsdelegerade 

Sammanläggningsdelegerade, som hade en roll om myndighetsutövning på kommunnivå, 

kom till på regeringens initiativ under sammanläggningsprocessen och var tvingande. 

Sammanläggningsdelegerade fanns bara mellan regeringens beslut om sammanläggning och 

tidpunkten när sammanläggningen verkställdes.114 Sammanläggningsdelegerade som 

beslutande organ organiserades med valda representanter från respektive kommun. Enligt § 2 

i Lag om kommunala sammanläggningsdelegerade (1965:596) skall delegerade och 

suppleanter för varje kommun väljas av kommunfullmäktige senast trettio dagar efter det 

kommunen fått del av förordnandet om indelningsändringen och valbar är den som är i 

kommunen.115 Sammanläggningsdelegerade var kopplade till tvångssammanläggningar vilket 

skilde sig från samarbetsnämnd som fungerade under de frivilliga sammanläggningarna. För 

de kommuner som hade ett pågående motstånd mot sammanläggningen, vilket Dorotea 

kommun hade år 1973 och fram till tvångssammanläggningen 1974, blev regeringens 

förordnande om att sammanläggningsdelegerade skulle utses en problematisk fråga för 

kommunfullmäktige. Dels om sammanläggningsdelegerade alls skulle utses, dels huruvida 

lagen om val sammanläggningsdelegerade hade uppfattats rätt. Sammanläggningsdelegerade 
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skulle utses för de kommuner som tvångssammanlades. Det ska ses som en del av 

tvångsprocessen då Doroteas kommunfullmäktigemedlemmar, som var emot 

sammanläggningen, också uttryckte sitt motstånd mot att sammanläggningsdelegerade utsågs. 

Dorotea kommun fick del av förordnandet 1973-04-05 och vid behandlingen i fullmäktige blir 

ärendet föremål för en längre överläggning.116 Nedan följer del av protokollet som skildrar 

händelseförloppet.  

Detta avsnitt är ganska omfattande. Motiveringen är att belysa själva förfarandet för att om 

möjligt fånga stämningen i kommunfullmäktige. Det i sig för att förstå analysbegreppen 

bättre. 

 
I anslutning till yrkande av Per Svedberg, att kommunfullmäktige beslutar att icke utser 

sammanläggningsdelegerade görs inlägg av Hilding Grundström och Anund Mickaelsson. 

Ordförande förklarar att han finner sig förhindrad att ställa proposition på yrkanden huruvida 

kommunfullmäktige skall välja sammanläggningsdelegerade, då detta är i lag föreskriven och uttalar 

att han själv tar hela ansvaret om hans ställningstagande skulle visa sig vara fel.  

[...] inlägg görs av Hilding Grundström, Per Svedberg Anund Mickaelsson, Gösta Westman, Holger 

Cronesten, Manfred Lövgren och Ordförande Hans G, son Spejare. Under diskussion framlägges 

följande förslag:   

Av Per Svedberg: ”att kommunfullmäktige beslutar att icke utser sammanläggningsdelegerade”  

Av Hilding Grundström: ”att Svedbergs yrkanden att ej utse delegerade upptas. Att fullmäktige röstar 

om detta”.  

Av Per Svedberg: ”att fullmäktige beslutar ersätta ordföranden med vice ordförande på grund av 

vägran att underställa kommunfullmäktige Hilding Grundströms yrkande för beslut”.  

[...]. Ordföranden förklarar sig ha uppfattat lagen om val av sammanläggningsdelegerade så att 

kommunfullmäktige icke har rätt att avgöra huruvida sammanläggningsdelegerade skall utses eller ej. 

I konsekvens härmed kan delfrågor som berör sådant förslag ej heller upptas till prövning. 

Ordföranden finner sig med anledning härav förhindrad att ställa proposition på de framlagda 

förslagen. 

Per Svedberg, Göran Näslund, Manfred Lövgren, Holger Cronesten, Eva Söderström, Hilding 

Grundström, Anund Mickaelsson, Gunnar Lind och Gösta Westman anmäler reservation.  

Därefter anför Hilding Grundström följande för Folkpartiets och Centerns fullmäktigegrupper: 

"Vi vänder oss till kommunfullmäktige med anledning av den situation som Dorotea kommun försatts 

i, nämligen den att vår självständighet som fristående kommun utplånas. Regeringen har med 

tvångsmedel och med bistånd av den socialdemokratiska majoriteten i kommunfullmäktige till synes 

lyckats med detta, oaktat Dorotea kommun erhållit stöd av civilutskottets och riksdagens majoritet för 

sin uppskovsbegäran. Beslut har nu fattats av ordföranden att även utse sammanläggningsdelegerade, 

vilket innebär att ordföranden och socialdemokraterna nu slutgiltigt fullföljt, sin och regeringens 

ovannämnda målinriktning”. Med anledning härav avlämnar vi följande deklaration:   

                                                           
116 Dorotea Centralarkivet, Dorotea kommun, Kommunfullmäktige, Protokoll. 1973-05-04. § 42. A1:23 
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Vi har härmed ställts inför detta faktum och vårt ställningstagande blir, att även i fortsättningen 

tillvarata Dorotea-medborgarnas intressen genom att deltaga som sammanläggningsdelegerade. Vi 

yrkar att valet av dessa skall förrättas enligt proportionellt valsätt. Vår bedömning är, att vi inte helt 

kan överlämna ansvaret för Dorotea-medborgarnas öde åt socialdemokratiska ledamöter som i sina 

ställningstaganden i kommunala instanser svikit vår kommun i denna ödesfråga. Detta trots att 98 % 

av kommunens befolkning, 15 år och äldre, uttalat sitt stöd åt den strävan om kommunal 

självständighet som våra) partier fört både på det lokala och rikspolitiska planet. Vi kommer även 

fortsättningsvis att verka för att Dorotea skall bestå som självständig kommun". Kommunfullmäktige 

beslutar att val av sammanläggningsdelegerade och suppleanter skall ske proportionellt. […]. Därefter 

förrättar kommunfullmäktige val av sammanläggningsdelegerade.117 

Enligt fullmäktigeledamoten Hilding Grundström hade Dorotea kommun erhållit stöd av 

civilutskottets och riksdagens majoritet för sin uppskovsbegäran. Den socialdemokratiska 

regeringen ansågs ha handlat i strid med civilutskottets och riksdagens majoritet gällande 

Doroteas uppskovsbegäran. Vidare ansåg Hilding Grundström att fullmäktigeordförande 

genom att verkställa val av sammanläggningsdelegerade också, på samman sätt som 

regeringen, skulle handla i strid mot Doroteamedborgarnas intressen. Hilding Grundström 

menade vidare att medborgarna i Dorotea, genom folkomröstningen med 98 procent för 

ett nej till kommunsammanläggningen, hade gett sitt stöd till den strävan som 

motståndspartierna (Folkpartiet och Centerpartiet) hade fört för en bibehållen kommunal 

självständighet. Men trots detta deklarerade sammanläggningsmotståndarna (Folkpartiet 

och Centerpartiet), genom Hilding Grundströms yrkande, i kommunfullmäktige att de 

skulle ställa upp som valbara inför val av sammanläggningsdelegerade. Anledningen var 

att socialdemokratiska ledamöter ansågs sakna förtroende för att ensamt ta ansvaret för 

Doroteamedborgarnas öde.  

Wångmar beskriver i sin presentation om sammanläggningar gällande 1974 att det 

förekom voteringar i kommunfullmäktige. Voteringar berörde antingen namnet på den 

nya kommunen eller om delegerade borde utses i det fall en tvångsammanläggning kom 

till stånd.118 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 Östergötlands län, där valet stod mellan Kinda 

(häradsnamnet) och Kisa (centralortens namn), med häradsnamnet som segrare i 

voteringen.119 För Dorotea kommuns del handlade diskussionerna i kommunfullmäktige 

om huruvida val av delegerade skulle ske eller inte. Det handlade även om huruvida lagen 

om val av sammanläggningsdelegerade hade uppfattats rätt. Val av 

sammanläggningsdelegerade skedde men missnöje över kommunfullmäktigeordförandes 

vägran att ställa proposition blev en fråga för länsstyrelse i Västerbottens län.  

Länsstyrelsen fick ett besvärsärende från Brynolf Hedberg m.fl. (Folkpartiet och 

Centerpariet) mot kommunfullmäktiges beslut § 42.73 om att välja 

sammanläggningsdelegerade och önskade den 29/06/ 1973 om kommunfullmäktiges 

                                                           
117 Dorotea Centralarkivet, Dorotea kommun, Kommunfullmäktige, Protokoll. 1973-05-04. § 42. A1:23 
118 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 387 
119 Ibid, S. 387 
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yttrande över besvär.120 Nedan beskrivs och återges turerna för hur frågan om att 

felaktigheter förelåg i förfarandet av fattande av beslutet som ansågs stod i strid med lag.  

Kjell-Erik Edblom (s) yrkar att följande yttrande avges: 

Klaganden har endast i allmänna ordalag anfört att "felaktigheter föreligger i förfarandet av fattandet 

av beslutet som står i strid med lag och författning samt därvid kränker enskild rätt". Klaganden har ej 

angivit vari dessa felaktigheter består. Kommunfullmäktige finner för sin del att några felaktigheter ej 

påvisats och hemställer ätt besvären lämnas utan bifall. 

Per Svedberg yrkar att kommunfullmäktige beslutar ogiltigförklara och upphäva överklagat beslut 

enär fullmäktigeordförandens agerande vid ärendets behandling i fullmäktige torde ha inneburit ett 

flagrant övergrepp på den kommunaldemokratiska beslutsordningen.121 

I arbetet med att ta fram ett yrkande över besvärsfrågan såsom länsstyrelsen hade begärt kom 

frågan att hamna i Dorotea kommuns arbetsutskott och besvarades likaledes som tidigare svar 

från kommunfullmäktige. Som en del av missnöje över förfarandesätt kom frågan att åter 

behandlas i kommunfullmäktige med följande resultat.  

Kommunfullmäktige finner för sin del att några felaktigheter ej påvisats och hemställer att besvären 

lämnas utan bifall.122  

Frågan blev senare ett besvärsärende för länsstyrelsen i Västerbottens län. Med Per Svedberg i 

förgrund yrkade Brynolf Hedberg m.fl. (Folkpartiet och Centerpartiet) mot 

kommunfullmäktige till länsstyrelsen i Västerbottens län. Den 28/1 1974 kom Länsstyrelsen i 

Västerbottens län med ett beslut över besvärsärende. Länsstyrelsens beslut grundades på 

kommunallagen 22 § första och andra styckena (1965:596, ändring 1969:779).123  

Sedan överläggningen i ett ärende. förklarats avslutad, framställer ordföranden proposition så avfattad, 

att den kan besvaras med ja eller nej. Ordföranden tillkännagiver därefter, huru enligt hans uppfattning 

beslutet utfallit, och befäster detsamma, där ej omröstning begäres, med klubbslag.124 

Länsstyrelsen gjorde sedan en tolkning i enlighet med kommunallagen 76 § att: 

Länsstyrelsen finner att klagandenas besvär varit lagligen grundade men beaktar samtidigt att 24 av de 

25 närvarande fullmäktige slutligen deltagit i valförrättningen och att genom det klandrade beslutet 

sammanläggningsdelegerade för den blivande Åsele kommun satts i stånd att fungera i enlighet, med 

lagen (1919:293) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning och lagen om kommunala 

sammanläggningsdelegerade.125 

Samtidigt fastslog länsstyrelsen i samma beslutsdokument om att den valda 

sammanläggningsdelegerades mandat skulle gälla fram till 1974-01-01. Länsstyrelsen 

stödde sig på beslutet från 1973-03-16 och som fattades av Kungl. Maj:t om 

Åseleblockets tvångssammanläggning.  

                                                           
120 Dorotea Centralarkivet, Dorotea kommun, Kommunfullmäktige, Protokoll. 1973-10-15. § 106. A1: 23 
121 Ibid, A1: 23 
122 Ibid, A1: 23 
123 Dorotea Centralarkivet, Västerbottens län, Länsstyrelse, beslut, 1974-01-28. 587–1974. E1:44 
124 Ibid, E1:44 
125 Ibid, E1:44 
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Länsstyrelsen gjorde en tolkning enligt 76 § kommunallagen. Det innebar att det ålades 

kommunfullmäktiges medlemmar att opponera sig i det fall kommunfullmäktiges 

ordförande inte ställde proposition i rätt ordning. Vidare tolkade länsstyrelsen 

fullmäktigeledamöternas och ordförandes agerande som att den föll inom lagliga gränser 

och därför lämnade besvären utan åtgärd.  

Långt senare, den 1 mars 1977 skulle en dom från regeringsrätten fastställas över besvär 

som hade framställts av Brynolf Hedberg, Ulf Rinzén, K O Sikström och Sally 

Sundström.126 Dessa var representanter för Folkpartiet och Centerpartiet. I besvären 

anfördes om beslut av den 28 januari 1974 som länsstyrelsens i Västerbottens län hade 

fattat angående klander av kommunfullmäktigebeslut.127  Med stöd av regeringens beslut 

från den 16 mars 1973 om tvångssammanläggning av Dorotea, Fredrika och Åsele 

kommuner den 1 januari 1974 beslutade regeringsrätten att lämnar besvären utan bifall.128 

Detta var samma beslut som länsstyrelsen i Västerbotten hade kommit fram till. Det var 

trots allt drygt tre år efter att Åsele kommunblock hade tvångssammanlagts och domen 

hade ingen verkan på själva sammanläggningsmotståndet eller 

sammanläggningsdelegerade. Domen kan istället ses som prejudicerande eftersom 

blockkommunsreformen och sammanläggningsdelegerade var fastslagna i lagen och i 

både länsstyrelsens beslut och i Regeringsrättens dom följdes de lagliga föreskrifterna. 

 

2.3.1 Sammanfattning 

Vid val av sammanläggningsdelegerade för de kommuner som skulle tvångssammanläggas 

förekom dels konflikt som baserades på oenighet om vilket namn som skulle gälla för den nya 

kommunen dels om sammanläggningsdelegerade skulle väljas överhuvudtaget.  I Doroteas 

fall handlade diskussionerna i kommunfullmäktige om val av delegerade skulle ske eller inte. 

Det handlade även om huruvida lagen om val av sammanläggningsdelegerade hade uppfattats 

rätt. Några kommunfullmäktigeledamöter med Per Svedberg i spetsen drev frågan till 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde en tolkning som innebar att det ålade kommunfullmäktiges 

medlemmar att i det fall kommunfullmäktige ordförande inte ställer proposition i rätt ordning, 

att opponera sig. Därför lämnade länsstyrelsen i Västerbottens län, och senare regeringsrätten, 

besvären utan åtgärd. Utfallet från Regeringens dom kom efter att Dorotea kommun hade 

tvångssammanlagts och själva domen ska ses som en del av laguppfyllelsen och därmed 

prejudicerande för liknande fall. Konfliktlinjen är således tydlig i agerandet hos flera 

företrädare för Dorotea. Samtidigt framskymtar även att det finns partipolitiska hänsyn, där de 

lokala socialdemokraterna anses gå regeringens ärenden. Därmed blir partipolitiska 

hänsynstaganden en del av den konfliktlinje som tidigare synliggjorts och som i huvudsak 

riktas mot statsmakten och deras beslut om sammanläggning. 

 

                                                           
126 Dorotea Centralarkivet, Dorotea kommun, Regeringsrätten, Dom 587–1974. 1977-03-01. E1:44 
127 Ibid, E1:44 
128 Ibid, E1:44 
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2.4 Gemensam organisering av kommunala serviceverksamheter 

Författaren Ulla Ekström von Essen diskuterar varför just kommunerna fick en nyckelroll 

som verktyg för en nationell socialreformatorisk politik. Författaren kommer fram till att 

det fanns en sockentradition av politiskt medborgarutövande där man administrerade 

fattigvård, äldrevård, skola m.m.129 Detta var det praktiska utövandet av föreställningar 

om en mönsterkommun. Det var socialdemokratiska idéer och intentioner som kom att 

reduceras ned till bland annat rationellt tema som handlade om snabb modernisering, 

planering, effektivitet och vetenskaplighet.130 Kommunblocksreformen 1962 till 1964 var 

ett steg i ansvarsuppfyllelse av kommunernas roll som välfärdsutvecklare. Kommunerna i 

ett block skulle, genom samarbete inför sammanläggningen, komma överens om 

välfärdsservicens storlek och förläggning av dem. Gällande Åsele kommunblock kom 

frågor såsom förläggning av socialkontoret, tingshusställe och omorganisering av 

gemensam biblioteksverksamhet (huvudbibliotek och filialbibliotek) att diskuteras. 

Frågor av detta slag har framskymtat tidigare, men ska nu behandlas mer ingående. 

 

2.4.1 Skolförvaltning 

Det framgår i Wångmars undersökning att när regeringens proposition angående översyn 

av rikets indelning i borgerliga primärkommuner (propositionen som sedan låg till grund 

för kommunblocksreformen) lades fram, diskuterades bland annat eventuella strider om 

indelningsreformförslaget i dagstidningarna. En framförd invändning mot reformen var 

att införandet av enhetsskolans högstadium inte krävde en reform.131 Utöver Doroteas 

invändning mot kommunblocksindelning och diskussioner om alternativa 

blockindelningar fördes i Åsele kommunblock olika diskussioner rörande gemensam 

organisering av förvaltningsverksamheter. Ett exempel rörde skolförvaltning och frivillig 

musikundervisning. Vid ett möte med representanter för kommunerna inom Åsele 

kommunblock togs det upp att form och hantering av musikundervisning i kommunerna 

var oklara och hanterades olika av kommunerna vid tiden inför sammanläggningen. 

Exempelvis förskoleverksamheten handhades av skolförvaltningen.132 Organisering av 

skolförvaltningen verkade ha fungerat och överenskommelse om organisationsformen 

uppnåddes. Slutsatsen som kan dras är att det verkade finnas konsensus snarare än 

konflikt mellan de iblandade gällande skolförvaltningen. 

 

                                                           
129 Ekström von Essen, Ulla, ”Den socialdemokratiska ’mönsterkommunen’: idéer och ideal bakom 1952 års 
reform”, i Aronsson, P., Nilsson, L., Strömberg, T.(Red). Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets 
geografi. Stads och kommunhistoriska institutet. 2002. Stockholm. Sidan 31  
130 Ibid, S. 33 
131 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 151 
132 Åsele kommunarkiv, Svenska kommunförbundet, Åseleprojektet, Sammanträdesanteckningar. 
Sammanträdesanteckningar, Samrådsgrupp 4. 1973-08-08. punkt 2. E1:5 
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2.4.2 Omorganisation av biblioteksväsendet inom Åseleblocket 

21/08 1973 diskuterade representanter för Åsele och Dorotea kulturnämnder, Fredrika 

biblioteksstyrelse samt representanter för biblioteken i Dorotea, Fredrika och Åsele 

angående omorganisation av biblioteksväsendet inom Åseleblocket. Diskussionen 

handlade om utökande av biblioteksverksamheter för hela blocket. Kulturnämndens 

ordförande Sven-Olof Burström (Åsele) hade ställt fråga till biblioteksassistent Ebba 

Häggström (länsbibliotek i Umeå) om vilka fördelar en eventuell omorganisation av 

biblioteksverksamheten skulle föra med sig och varför den överhuvudtaget skulle 

behövas.133 Ebba Häggström besvarade med att säga: varför skulle man inte 

omorganisera och förbättra bibliotekens verksamhet när man förbättrar på alla andra 

områden i samhället?134 Ebba Häggström utvecklade svaren genom att beskriva 

nödvändigheten att omorganisera biblioteksverksamheter. Utgångspunkt är att inrätta ett 

huvudbibliotek som inte ska ha en bestämmande roll över filialbiblioteken utan 

samarbetet ska vara intimt mellan biblioteken inom blocket. Meningen med ett 

huvudbibliotek är att det skall betjäna de övriga orterna.135 Representanterna från Dorotea 

och Fredrika ville ha en oförändrad biblioteksorganisation i de tre delarna av Åsele 

blocket. Omorganisering av biblioteksverksamheter skedde och huvudbiblioteket kom att 

förläggas i Åsele, Doroteas och Fredrikas bibliotek blev filialer. Det verkar ha funnits 

konsensus genom att en överenskommelse om bibliotekstjänster uppnåddes. Därutöver 

föreslogs att budgetförslag från biblioteksfilialerna skulle skickas in till kulturnämnd och 

biblioteksstyrelsen.136  

Överenskommelsen i fråga om organisation av biblioteksverksamheter kan förstås som 

del av det socialdemokratiska rationella tema som beskrivs av författaren Ulla Ekström 

von Essen och som handlade om snabb modernisering, planering, effektivitet och 

vetenskaplighet.137 Författarna till SKL 150 år av självstyrelse, Lars Nilsson och Håkan 

Forsell, beskriver att under 1960-talet kom huvudmannaskapet för länsbiblioteken att 

delas mellan stat och landsting och det var först på 1990-talet som kulturinstitutionen 

hamnade under landstingen.138 Det kan tänkas att Dorotea och Fredrika vars bibliotek 

övergick till filialbibliotek inte såg omorganisering av biblioteksverksamheten som en 

kostnadsfråga utan som en risk för begränsning av bibliotekstjänster i det fall 

biblioteksfilialverksamheter inte hade varit möjliga. Förmodligen såg man en risk att 

centralisering av biblioteksverksamheten skulle få negativa konsekvenser för den egna 

kommunen, som nu skulle få en mer perifer status. 

 

                                                           
133 Åsele kommunarkiv, Åsele kommunhus, Sammanträdesanteckningar. 1973-08-21. E1:1 
134 Ibid, E1:1 
135 Ibid, E1:1 
136 Ibid, E1:1 
137 Ekström von Essen, Ulla, ”Den socialdemokratiska ’mönsterkommunen’: idéer och ideal bakom 1952 års 
reform”, i Aronsson, P., Nilsson, L., Strömberg, T.(Red). Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets 
geografi. Stads och kommunhistoriska institutet. 2002. Stockholm. Sidan 33 
138 Nilsson, Lars och Forsell, Håkan. 150 år av självstyrelse, Kommuner och Landsting i förändring. Sveriges 
kommuner och Landsting. Stockholm, 2013. Sidan 469 
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2.4.3 Gemensamt tingshusställe 

Ytterligare exempel där Dorotea väljer en annan linje än konfliktens var frågan om 

tingshusställe. 25/01 1965 samlades representanter för Åsele kommunblocks 

samarbetsnämnd. Ett ärende om gemensamt tingshusställe diskuterades och beslutades enligt 

nedan: 

Fredrika har sedan gammalt sitt tingsställe förlagt till Åsele. Enär tingshuslokalerna i Vilhelmina 

måste genomgå en omfattande ombyggnad får det anses som naturligt att de i Åseleblocket ingående 

kommunerna har ett gemensamt tingshusställe. Som skäl härför talar bl. a en jämnare befolknings- och 

arbetsfördelning mellan tingsställena och samtidigt en bättre juridisk service för tingshusmenigheten. 

Det kan anföras att Åseleblocket har ca 11.437 invånare medan Vilhelminablocket har 9,938 per den 

1/1 1965. […]. Efter överläggning beslöt samarbetsnämnden rekommendera kommunalfullmäktige i 

Dorotea och Åsele att ingå med framställning att Dorotea blir löst från tingshusbyggnadsskyldigheten 

i Vilhelmina och överföres till Åsele tingshusställe […], representanter från Fredrika kommun icke 

hade något att erinra mot förslaget.139  

Dorotea hänvisade till befolkningsantal som sannolikt vägs mot det Wångmar presenterar som 

sammanläggningens princip om att antal invånare per kommunblock inte skulle vara under 

8000 invånare.140 Doroteas tingstjänster utfördes i Vilhelmina och eftersom Vilhelminas 

tingsställe behövde renoveras, kan antas, skulle kommuner med nyttjanderätt bidra med 

investering. Dorotea insåg säkert behovet av ett tingsställe och accepterade att tingsstället 

lokaliserades i Åsele. Doroteas medgörlighet i denna fråga ledde till det samlade juridiska 

tingsstället i Åsele. Det är möjligt att anta att Dorotea inte invände mot lokaliseringen av 

tingstjänster till Åsele av ekonomiska skäl eftersom en omfattande renovering av Vilhelminas 

tingsställe skulle medföra kostnader även för Dorotea kommun. 

2.4.4 Socialförvaltningens förläggning 

Nedan följe förslag och beslut som låg till grund för förläggning av sociala avdelningen. 

Den 20/8 1973 hade sociala kommittén för Åsele kommunblock sammanträde och behandlade 

frågan om förvaltningsorganisation och socialkontorets förläggning. Underlag för 

diskussioner var förslag som hade framtagits av Svenska kommunförbundet. Detta förslag till 

organisationsstruktur utgick från tre alternativ. 

Alternativ I innebär att sociala avdelningen förlägges till Åsele med expeditionsmottagning i Dorotea 

och Fredrika viss tid per vecka. 

Alternativ II och III innebär för sociala avdelningens del att denna förläggs till Dorotea med 

expeditionsmottagning i Åsele och Fredrika viss tid per vecka. 

De avgivna förslagen ger ej något utrymme för permanenta lokalkontor i de tätorter i kommunen där 

huvudkontoret inte är förlagt. Sociala kommittén anser att fast lokalkontor bör finnas i den ort Dorotea 

eller Åsele där inte huvudkontoret är förlagt, samt att expeditionsmottagning finnes i Fredrika. 

Som skäl för lokalkontor, vilka uppväger nackdelarna, anför socialkommittén att nuvarande socialvård 

i mycket hög utsträckning är förlagd till fältet med en nära kontakt med människan som den betjänar. 

                                                           
139 Åsele kommunarkiv, Åsele kommunblock, Samarbetsnämnd, Protokoll. 1965-01-25. E1:1 
140 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 315 
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Enbart expeditionsmottagning innebär minskad tid och ökade kostnader i form av reseersättningar då 

avståndet är stort till det distrikt som ligger längst bort från huvudavdelningen. [...]. 

Beträffande sociala avdelningens förläggning har sociala kommittén delade åsikter. Ledamöterna i 

Fredrika och Åsele ansluter sig till alternativ I som utredaren förordat. Permanent lokalkontor bör 

dock finnas i Dorotea med en socialassistent och expeditionsmottagning bör finnas i Fredrika. [...].  

Ledamoten från Dorotea ansluter sig till alternativ III med sociala avdelningen förlagd till Dorotea 

med avvikelsen att permanent lokalkontor bör finnas i Åsele med expeditionsmottagning i Fredrika. 

Som motiv för denna placering anförs att Dorotea ligger mitt i blocket.  

Sociala kommittén beslutar att i yttrande till sammanläggningsdelegerade föreslå att sociala 

avdelningen förlägges till Åsele, med permanent lokalkontor i Dorotea, med en socialassistent samt 

expeditionsmottagning i Fredrika.141 

Protokollet ovan är ett exempel på farhågor om omlokalisering av olika välfärdstjänster från 

en kommun inom blocket till centralorten vilket bekräftar farhågorna som byggde på 

centrum–periferi begreppet. Protokollet visar det Wångmar tar upp om motstånd mot att som 

randkommun behöva underordna sig en annan centralort. Motståndet hängde inte minst 

samman med vetskapen om att en del viktiga kommunala servicefunktioner, särskilt den 

centrala kommunala administrationen, skulle placeras i centralorten.142 Viktigt att notera är 

argument som lyftes och som berörde geografiskt avstånd, service, kostnader och strategisk 

placering. Dorotea ansåg sig finnas centralt i förhållande till Åsele och Fredrika kommuner 

och därför skulle placeringen av sociala centralnämnden vara i Dorotea. Samtidigt som 

Dorotea hänvisade till det geografiska avståndet som skäl för att inte ingå i 

sammanläggningen använde Dorotea samma argument för att en placering i Dorotea skulle 

anses rimlig. Sett utifrån argumenten som Dorotea anförde tyder det på att Dorotea ansåg sig 

ha likställda villkor som den utnämnda centralorten Åsele utifrån 

sammanläggningsprinciperna som presenteras i Wångmars undersökning: Från storkommun 

till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 

1959–1974. 

Sociala centralnämnden i Åsele kommunblock ansåg att beslut om förläggning av 

huvudkontoret för socialförvaltning i Dorotea inte hade handlagts på rätt sätt. Detta tas upp 

vid Åsele sociala nämnds sammanträde 28/8 1973. Åsele sociala nämnd skrev: 

[…] att sammanläggningsdelegerades AU hade sammanträde den 9/8 1973. Där beslutat att de 

fortsatta utredningsdirektiven till kommunförbundets utredare skulle gå ut på att sociala avdelningen 

skulle förläggas till Dorotea vid kommunsammanläggningen och att sociala kommittén som utsågs för 

att uttala sig i sociala frågor hade ej beretts tillfälle att yttra sig över socialförvaltningens placering. 

Sociala centralnämnden beslutar att hos sammanläggningsdelegerades arbetsutskott påpeka att sociala 

centralnämnden anser det högst otillfredsställande att sociala kommittén ej fått uttala sig i en så viktig 

fråga som socialförvaltningens framtida organisation. För att få en effektiv socialförvaltning torde 

man vara tvingad att ta vara på de erfarenheter som de som känner till socialvård sitter inne med.143 

                                                           
141 Åsele kommunarkiv, Åsele kommunblock, Sociala kommittén, Protokoll. 1973-08-20. §6. F 1 
142 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 332 
143 Åsele kommunarkiv, Åsele kommunblock, Sociala centralnämnden, Protokoll. 1973-08-28. §347 F 1 
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Det går att förstå att Åsele sociala nämnds kritik grundade sig på att sociala kommittén, som 

man ansåg ha ämneskunskap, inte hade getts möjlighet att yttra sig vilket antyds hade kunna 

påverka placering av huvudkontoret för socialförvaltning. Wångmar diskuterar om vad som 

togs upp i betänkandet Principer för en ny kommunindelning 1961. De sociala nämnderna i 

landskommunerna hade långtifrån alltid tillgång till särskild personal, städer och köpingar 

hade i allmänhet särskild personal medan sådan personal fanns i 215 av 803 

landskommuner.144 Utifrån betänkandets slutsats borde alltså Åsele köping haft bättre 

förutsättningar än landskommunen Dorotea i uppfyllelse av särskild personal med 

erfarenheter för sociala utredningar. Samtidigt hade utredningen som låg till grund för 

diskussionerna om förläggning av social förvaltning beställts av kommunerna i blocket och 

tagits fram av svenska kommunförbundet. Trots det klagade Åsele kommuns sociala nämnd. 

Frågan om lokalisering av socialförvaltning för Åsele kommunblock kan också förstås utifrån 

centrum och periferi i förhållande till var de kommunala beslutsorganen skulle finnas. Peder 

Nielsen diskuterar om centrum och periferi i förhållande till kommuner. Nielsen skriver att 

även i en kommun finns centrum och en mer eller mindre omfattande periferi. Centrum utgörs 

av en centralort – till vilka kommunens politiska, administrativa och servicemässiga 

funktioner är lokaliserade – och periferin av det landområde som omger centralorten.145  

När det gällde Dorotea kommun i förhållande till Åsele som centralort är det förståeligt att 

Dorotea förde en motsatt politik när socialförvaltningen skulle placeras i någon av orterna. 

Detta ska anses beröra motstånd byggt på centrum–periferibegegreppet. Det geografiska 

avståndet mellan Dorotea kommun och centralorten Åsele är 55 kilometer. Nedan kan vi följa 

Peder Nielsens beskrivning om kommuner i centrum och periferi under 

kommunblocksreformen: 

I Sverige inför kommunblocksreformen fanns på många håll en oro kopplad till framtida status i de nya 

kommunerna (jfr bet. KU 1962:1 s. 19, se även Olander 1983:251). I det kommunalforskningsprojektet 

genomfördes en undersökning av kommunernas inställning till den föreslagna kommunindelningen 

(Brantgärde 1974). Ett resultat i undersökningen var att framtida status i de nya kommunerna hade stor 

betydelse. Kommuner som enligt förslaget skulle bli centralorter ställde sig som regel positiva till 

sammanläggning medan kommuner som inte skulle bli centralorter ställde sig mer negativa; särskilt 

negativa var större kommuner som enligt förslaget inte skulle bli centralorter. Även avståndsfaktorn 

visade sig ha samband med kommunernas inställning. Kommuner med långt avstånd till den föreslagna 

centralorten var mer negativa till sammanläggning än kommuner med kort avstånd. Mest negativa var 

kommuner som skulle få längre än 30 kilometer till den föreslagna centralorten.146 

Utifrån det Peder Nielsen tar upp och i förhållande till Dorotea kommuns yttrande i 

protokollet kan oron som Dorotea uttryckte under sammanläggningsprocessen, att slippa 

sammanläggningen med Åsele och Fredrika, ha handlat om Dorotea kommuns framtida 

status i den nya kommunen. Sett utifrån statusaspekten går det att förstå varför Dorotea 

åsidosatte centralortsprincipen och valde att klassificera Dorotea utifrån hur kommunen 

                                                           
144 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 116,119  
145 Nielsen, P. Kommunindelning och demokrati: Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige, 
2003. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Sidan 80 
146 Ibid, S. 81 
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geografiskt sett ligger i förhållande till Åsele och Fredrika. Denna klassificering skulle 

kvalificera Dorotea för förläggning av socialförvaltningen. 

 

2.4.5 Sammanfattning - Gemensam organisering av kommunala serviceverksamheter 

Organisering biblioteksverksamheter med ett huvudbibliotek inom Åseleblocket blev möjlig 

och utan konflikt. Detta kan antas berodde på själva syftet med inrättande huvudbibliotek som 

i förhållande till filialbiblioteken skulle fungera utifrån de rationella teman som handlade om 

snabb modernisering, planering och effektivitet. Inrättande av ett huvudbibliotek handlade här 

om centralisering. Huvudbiblioteket skulle inte ha en bestämmande roll över filialbiblioteken 

utan samarbetet skulle vara intimt mellan biblioteken inom blocket. Exemplet visar att det var 

möjligt att nå konsensus i specifika sakfrågor. 

Gällande gemensamt tingshusställe valde Dorotea, troligtvis av ekonomiska skäl, att acceptera 

att Doroteas invånare likväl kunde ta sig till Åsele, som till Vilhelmina, för sina rättsliga 

förehavanden. Detta tyder på att Dorotea väljer en taktisk lösning som även är ekonomisk 

besparande för kommunen. Även detta är ett tecken på val av konsensus-/samförståndslinjen 

från Doroteas sida. 

Genomgång av socialförvaltningens förläggning visar på farhågor gällande omlokalisering av 

olika välfärdstjänster från en kommun inom blocket till en centralort. Detta berör aspekter 

centrum–periferi som också antyder att kommunerna i periferin, vilket Dorotea var i 

förhållande till Åsele som centralort, såg sin egen kommuns status minska om socialkontoret 

skulle förläggas på centralorten. Genom konfliktlinjen och förhandling lyckades Dorotea få 

huvudkontoret för social förvaltning förlagd i Dorotea. Konflikten återspeglar sig på basis av 

begreppet centrum–periferi i förhållande till var de kommunala beslutsorganen skulle finnas. 

 

2.5 Återuppbyggnad av såganläggning speglar ekonomiska intressen  

Det finns också exempel på hur ekonomiska motsättningar kommer i dagen. Nedan följer 

en presentation av diskussion kring återuppbyggnad av en såganläggning i Åsele. Exemplet 

berörde frågor om sysselsättning, arbetskraft, strukturrationalisering, och därmed 

kommunala ekonomiska förutsättningar. Frågan togs upp i Åsele kommunblocks 

samarbetsnämnd 7/5 1966. 

Såväl Fredrikas som Doroteas representanter ansåg sig icke kunna godkänna eller positivt uttala sig 

för en återuppbyggnad av en såganläggning i Åsele. Som skäl härför anfördes bl.a. att Fredrika 

kommun ekonomiskt engagerat sig i det befintliga företaget och dels att en flyttning av företaget till 

Åsele kunde innebära att Fredrikas förutsättningar att bestå som egen tätort försvårades.  

Representanterna från Dorotea framförde vidare att i Dorotea finnes två större förbrukare av träråvara, 

dels Dorotea-sågen, [...], dels den nyligen med AMS-bidrag uppförda emballagefabriken, [...]. För att 

täcka råvarubehovet till dessa två fabriker erfordras ett upptagningsområde som sträcker sig åtta mil 

från Dorotea, således ett område som innefattar även större delen av Åsele kommun. Med tanke på 

Doroteafabrikernas råvarubehov måste representanterna från Dorotea därför bestämt motsätta sig den 

planerade såganläggningen i Åsele. [...]. Som sitt yttrande beslöt samarbetsnämnden framhålla att 
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starka skäl talar för att bibehålla och vidareutveckla befintliga såganläggningar, men 

samarbetsnämnden måste med det ovan anförda konstatera att det för närvarande förefinnes starka 

motsättningar mellan de berörda kommunerna.147 

Diskussioner kring återuppbyggnad av såganläggningen i Åsele visar på kommunernas 

ställningstagande. Både Fredrika och Dorotea kommun betonar egna kommunens fördelar 

och nackdelar. Genom Fredrikas och Doroteas representanters motiveringar till att inte 

godkänna återinvestering i sågverket lyftes aspekter av centrum och periferi och därmed 

också kommunernas status såsom Peder Nielsen resonerar. Fredrikas representanter inser 

hur stärkande av såganläggningen i Åsele på samma gång försvagar Fredrika att verka som 

egen kommun. Doroteas representanter argumenterar för näringsgeografiska aspekter och 

poängterar effektivitet i produktionskedjan såsom närhet till råvarutillgången för ett 

sågverk och närheten till underleverantörer för träprodukter. Doroteas representanter 

argumenterar alltså för de redan existerande näringsverksamheterna med behov av 

träråvara i den egna kommunen.  

Wångmar beskriver debatt och beslut kring indelningsfrågan (kommunblocksreformen) som 

pågick i första kammaren 1962. Centern (Centerpartiet) ville att kommunerna skulle vara 

näringsgeografiskt och ekonomiskt sammanhängande områden, men på grundval av lokala 

förhållanden och behov.148 Resonemanget utvecklades och berörde centralortsprincipen i 

förhållande till farhågor om en eskalerad urbanisering. Ett fullständigt anammande av 

centralortsprincipen skulle ytterligare påskynda landsbygdens avfolkning och det fanns 

uppenbara risker för att alltför stor del av nyetableringar och investeringar förlades till 

centralorterna.149 Centerpartiet påtalade vidare statens roll att stärka landsbygden. Ett bra sätt 

att förbättra läget för de mindre kommunerna var att höja statsbidragen, även innefattande en 

mer långtgående skatteutjämning.150 Liknande resonemang påtalades, genom en motion, 

under avslutande riksdagsbehandlingen1973. Motionskraven (Tore Nilsson (1919–1998) (m) 

från Västerbottens län) argumenterade för stöd till glesbygden. Om kommunen tillhörde 

stödområdet skulle större statligt stöd utgå för sysselsättningsåtgärder.151 Motinskrivaren 

betonade att klassificeringen av regioner till stödområde i stället för sammanläggning till nya 

kommunbildningar skulle ge större statligt stöd för sysselsättningsåtgärder. Detta sätt kan ses 

som betoning om näringsgeografi för glesbygdsregioner. Centerpartiet lyfte upp statens roll 

som lösning på centralortsprincipens urbaniseringseffekt. Statens utredning om 

kommunsammanläggningen hade trots allt kommit fram till den viktigaste principen för 

blockindelningen, centralortsprincipen, som berörde näringsgeografiska sammanhängande 

regioner som hade en samhörighet med centralorten i kommersiella, ekonomiska och 

näringsgeografiska avseenden. Men med de stora avstånd som gällde i Norrland kom Dorotea 

kommun i sitt motstånd till sammanläggningen att försöka hitta en annan tolkning av 

centralortsprincipen.  

                                                           
147 Åsele kommunarkiv, Åsele kommunblock, Samarbetsnämnd, Protokoll. 1966-05-07. §7 E I:1 
148 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 174 
149 Ibid, S. 173, 174 
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Wångmar för en diskussion om ekonomisk utveckling i Sverige under 1950 till 1975 och 

menar att den ekonomiska tillväxttakten var som bäst 1961–1965. Det allra högsta medeltalet 

för tillväxttakten uppmättes 1961–1965, med över fem procent, för att sedan minska till fyra 

procent under perioden 1966–1970.152 Wångmar menar att vid sidan av den ekonomiska 

tillväxten skedde parallella skeende i processerna som berörde strukturrationalisering, 

urbanisering och arbetskraft. Strukturrationalisering innebar att olönsamma företag fick lägga 

ned, medan andra företag expanderade eller startades.153 Detta ledde till omflyttning av 

arbetskraften. Wångmar menar att detta bidrog till att många kommuner fick vidkännas 

betydande reduceringar av folkmängden, vilket var en del av urbaniseringsprocessen. 154 

Diskussionerna ovan visar på särintressen som kom till uttryck gällande 

kommunsammanläggning i förhållande till kommunernas ekonomiska utveckling. 

Omstruktureringen som Wångmar nämner berörde även det sågverk som diskuteras ovan. Det 

innebär att företaget hotades av nedläggning om återinvesteringen uteblev vilket i sin tur 

påverkade arbetskraften till eventuell avflyttning till andra kommuner med arbetstillfällen. 

Dorotea kommuns representanter betonade behovet av råvaror för de två redan existerande 

större förbrukarna av träråvara, dels Dorotea-sågen, dels den nyligen med AMS-bidrag 

uppförda emballagefabriken. Det visar på den viljan som fanns för att säkra både 

arbetstillfällen och ekonomisk utveckling för den egna kommunen. Det är också tecken på 

kommunernas aktiva politik för säker ekonomisk bärkraft i förhållande till principerna om 

näringsgeografi som låg till grund för kommunblocksreformen. Dorotea och Fredrikas 

representanter agerade annorlunda sett utifrån argument för stöd till glesbygden som togs upp 

av motionskraven Tore Nilsson (1919–1998) (m) från Västerbottens län. 

 

2.5.1 Sammanfattning 

Sett utifrån effekter av strukturrationalisering, såsom grad av sysselsättning i kommunerna, är 

representanterna för Dorotea och Fredrika måna om sina respektive kommuner. Inte bara 

ekonomiskt för att säkra jobben men också för att kommunernas status riskerar att reduceras. 

Diskussionerna kring förläggning av sågverket visar på kampen för kommunernas status och 

ekonomiska utveckling som möjliggör grund för uppfyllelse av näringsgeografiska principen 

och därmed kommunernas förmåga att tillgodose välfärdsservicen.  

Detta ska ses och förstås i förhållande till centrum och periferi och orternas status. 

                                                           
152 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna 
svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. Sidan 77 
153 Ibid, S. 77 
154 Ibid, S. 77 



43 
 

3. Slutsatser och diskussion 
Syfte med fallstudieundersökningen har varit att belysa de faktorer som kan tänkas ha bidragit 

till att förklara varför Dorotea, efter sju år av tvångssammanläggning med Åsele och Fredrika, 

kom att återfå sin självständighet som kommun 1/1 1980. Vid undersökningens inledande 

skede var mitt grundantagande att de faktorer som bidrog till självständigheten också kom till 

uttryck i förhandlingarna om genomförande av kommunblocksreformen perioden 1961–1973. 

I detta avsnitt kommer undersökningens syfte att besvaras genom att resultat utifrån studiens 

frågeställningar presenteras och problematiseras i förhållande till begreppsdefinitioner såsom 

presenteras i avsnitt 1.5. Resultatet kommer att diskuteras utifrån det presenterade 

forskningsläget i Wångmars avhandling om kommunblocksreformen 1959–1974. 

Avslutningsvis kommer en kritisk diskussion föras över denna studie. 

 

3.1 Doroteakommun och sammanläggningen 

Vilka argument anför Dorotea som skäl till bibehållen självständighet? Vilka strategier användes för 

att bevara självständighet? 

När det gäller undersökningens resultat gällande argument och strategier som fördes av 

Dorotea som skäl för bibehållen självständighet är bland annat argumentet att vilja stå som 

egen kommun. Vid tiden december 1963 till juli 1964 hanterade Dorotea kommun, strategisk, 

två frågor för att stärka sin motivering att begära möjligheter att kvarstå som en egen kommun 

och ingående i samarbetsnämnden. 

År 1971 blev en del kommuner tvångssammanslagna. Doroteas fullmäktige tog ställning till 

frågan i oktober 1969 och motsatte sig sammanläggning vid årsskiftet 1970/71. Argumentet 

var att sammanläggningsutredningen som låg till grund för Åseleblockets 

sammanläggningsförslag inte tog tillräcklig hänsyn till näringsgeografiska förändringar som 

skett i blocket men som av denna undersökning att tyda var svåra att hänföra till. Som en av 

Doroteas strategi begärdes till länsstyrelse om en ny utredning som bättre överensstämde med 

näringsgeografin i blocket.  

Under hösten 1972 kom motstånd att eskalera. Det blev motsättning mellan Dorotea kommun 

och Åseleblockets samarbetsnämnd gällande igångsättande av planeringsarbetet inför den 

eventuella kommunsammanläggningen 1/1 1974. Strategiskt ansökte Dorotea kommun 

uppskov gällande sammanläggning direkt till Kungl Maj:t och önskade om en senare 

sammanläggning till 1977. Motivering var hänsyn till näringsgeografiska förändringar som i 

likhet med Bjurholms och Burträsks kommuner också skulle kvalificera Dorotea att stå som 

självständig kommun. Samtidigt som Dorotea lämnade en överklagan till länsstyrelsen i 

Västerbottens län gällande samarbetsnämnden hantering av personalorganisationen kom 

Dorotea, genom politiken Per Svedberg och genom kommunaldemokratiskt förfarande, att 

driva frågan vidare från sammanarbetsnämnden tillbaka till Dorotea kommun. Behandlingen 

av frågan kom att förhala sammanläggningen. Dorotea valde i detta läge konfliktlinjen snarare 

än konsensus. 
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Argument: Näringsgeografiska förändringar för att uppnå en senareläggning till 1977. 

Strategi: Att parallellt, genom politiken Per Svedberg, driva frågan genom överklagan till 

länsstyrelsen och genom kommunaldemokratiskt förfarande hänskjuta frågan tillbaka till 

Dorotea kommun. 

Den 16/03 1973 beslutade regeringen att Dorotea, Fredrika och Åsele skulle sammanläggas 

den 01/01 1974. Motståndet mot sammanläggningen blev mer konfliktfylld och 

intensifierades genom olika motståndsstrategier. Dels genom att Dorotea kommun utförde en 

folkomröstning som resulterade till 97 procent för ett nej till sammanläggningen och dels 

genom hungerstrejk. Reaktionerna mot regeringens beslut i den kommunala politiken blev 

tydlig genom motioner till kommunfullmäktige och skrivelse till länsstyrelsen i Västerbottens 

län.  Dorotea yrkade att få samma möjlighet som Sorsele och Bjurholms kommuner att 

kvarstå som egen kommun. En annan strategi som då användes var yrkandet att be Åsele och 

Fredrika om stöd vid framställan av en skrivelse till länsstyrelsen. Denna motivering och 

strategiska förhållning till frågan framfördes av Per Svedberg och fick stöd av flera 

kommunfullmäktigemedlemmar (Folkpartiet och Centerpartiet). Dorotea valde konfliktlinje i 

ställe för samförstånd men att Dorotea sökte stöd hos Åsele och Fredrika visade att Doroteas 

motstånd i första hand riktades mot statsmakten, snarare än de båda grannkommunerna. 

Argument: Vill få samma möjlighet som Sorsele och Bjurholms kommuner att kvarstå som 

egen kommun. 

Strategi: Att be Åsele och Fredrika om stöd vid framställan av en skrivelse till länsstyrelsen. 

Vid val av sammanläggningsdelegerade den 04/05 1973 blev motståndet mot 

sammanläggningen tydligare i Dorotea kommunfullmäktigen. En av strategi som används för 

att uttrycka Doroteas motstånd var att motsätta sig förrättande av val av 

sammanläggningsdelegerade. Dorotea argument för bibehållen självständighet var att 

civilutskottets och riksdagens majoritet hade gett sitt stöd för Doroteas uppskovsbegäran men 

inte vunnit gehör hos regeringen.  Genom Hilding Grundström anfördes för Folkpartiets och 

Centerns fullmäktigegrupper i fullmäktigen att: ”Regeringen har med tvångsmedel och med 

bistånd av den socialdemokratiska majoriteten i kommunfullmäktige till synes lyckats med 

detta”. Menat ”att frånta Doroteas sin självständighet”. Det är ett uttryck som visar 

partipolitiska hänsynstaganden, där de lokala socialdemokraterna anses gå regeringens 

ärenden. Detta visar att konfliktlinjen var riktad mot statsmakten.  Vidare att även 

Doroteamedborgarna, genom en folkomröstning, hade visat sitt stöd till Folkpartiet och 

Centerpartiets strävan till bibehållen kommunal självständighet. Strategi uttrycktes, genom 

Hilding Grundström, att även fortsättningsvis verka för att Dorotea skall bestå som 

självständig kommun genom att ställa upp som valbara för sammanläggningsdelegerade. En 

vidare strategisk förhållning blev att med Brynolf Hedberg m.fl. 

kommunfullmäktigemedlemmar (Folkpartiet och Centerpartiet) driva frågan till länsstyrelsen 

och vidare till regeringsrätten, om huruvida lagen om val av sammanläggningsdelegerade 

hade uppfattats rätt eller inte. 

Argument: Både civilutskottets och riksdagens majoritet hade gett sitt stöd för Doroteas 

uppskovsbegäran men inte vunnit gehör hos regeringen samt att Doroteamedborgarna, genom 
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en folkomröstning, hade visat sitt stöd till Folkpartiet och Centerpartiets strävan till bibehållen 

kommunal självständighet. 

Strategi: Motsätta sig förrättande av val av sammanläggningsdelegerade. 

 

3.1.2 Gemensam organisering av kommunala serviceverksamheter 

Vilken betydelse spelade näringsverksamheter och organiseringen av kommunal service för Doroteas 

ställningstagande? 

När organisering av skolförvaltningen inom Åseleblocket behandlades 08/08 1973 uppnåddes 

överenskommelse. Doroteas ställningstagande tillsammans med Åsele och Fredrika var att 

komma överens gällande former och hantering av undervisning eftersom de var oklara och 

hanterades olika av kommunerna vid tiden inför sammanläggningen. 

Samförstånd uppnåddes även när det gällde organisering av biblioteksverksamheter genom att 

ett huvudbibliotek förlades i Åsele och biblioteksfilialer i Dorotea och Fredrika. Trots att detta 

handlade om centralisering av biblioteksverksamheter inom Åseleblocket hanterades frågan 

utan konflikt. Dorotea tog ställning för effektivisering av verksamheterna genom samförstånd. 

Det visar i undersökningen att vid behandling av specifika sakfrågor kunde samförstånd råda. 

Detta tydliggörs även i fråga som handlade om gemensamt tingshusställe. Detta betyder att, 

Dorotea kommun, på ett rationellt sätt, tog ställning för nyttjanderätt av tingsställe i Åsele 

istället för Vilhelminas.  

Annorlunda ställningstagande blev det vid behandling av frågan om förvaltningsorganisation 

och socialkontorets förläggning. Dorotea hänvisade till det geografiska avståndet, att Dorotea 

låg i centrum i förhållande till Fredrika och Åsele, som skäl för att en placering av 

socialkontor i Dorotea istället för Åsele skulle anses rimlig. Vilket tyder på Doroteas 

konfliktartad ställningstagande kan förstås utifrån förhållandet mellan begreppet centrum-

periferi och har betydelse i fråga om Doroteas status. 

När det gäller vilken betydelse näringsverksamheter spelade för Doroteas ställningstagande 

kan det besvaras med ekonomiska motsättningar som framkom vid behandling av frågan om 

återuppbyggnad av såganläggning i Åsele. Doroteas argument om att inte medverka till 

återuppbyggnad av såganläggning handlar också om kommunens status. Det berör begreppet 

centrum–periferi i förhållande till orternas status. Doroteas ställningstagande blev att se till 

Doroteas ekonomiska förutsättningar genom att hävda näringsgeografiska aspekter och 

poängterar effektivitet i produktionskedjan såsom närhet till råvarutillgången för ett sågverk 

och närheten till underleverantörer för träprodukter. Doroteakommunens ekonomiska 

utveckling och därmed kommunens förmåga att tillgodose välfärdsservicen kopplas, i detta 

sammanhang, till förhållandet mellan centrum och periferi och säkerställande av kommunens 

status som kommun med fungerande näringsverksamheter. 
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3.1.3 Konflikter i kommunfullmäktige 

Förekom det konflikter i kommunfullmäktige i anslutning till sammanläggningsprocessen? 

05/04 1973 skickade regeringen förordnande om att sammanläggningsdelegerade skulle utses 

inom Dorotea kommun. Undersökning visar att en tydlig konflikt föregick vid förrättande av 

sammanläggningsdelegerade. Konflikten handlade om val av delegerade skulle ske eller inte. 

Konflikten i fullmäktigen handlade även om huruvida lagen om val av 

sammanläggningsdelegerade hade uppfattats rätt. Sett till konflikten i kommunfullmäktige 

drevs frågan genom sedvanlig kommunfullmäktigedemokrati då det skedde bordläggning, 

votering och slutligen beslut. Frågan om huruvida lagen om val av 

sammanläggningsdelegerade hade uppfattats rätt eller inte ledde till överklagan till 

länsstyrelsen i Västerbottens län, och senare till regeringsrätten. Långt senare, den 1 mars 

1977, skulle regeringens dom över besvären som anfördes av kommunfullmäktigemedlemmar 

i Dorotea fastställas. Besvären handlade om beslut av den 28 januari 1974 som länsstyrelsens 

i Västerbottens län hade fattat angående klander av kommunfullmäktigebeslut. 

Konflikten i kommunfullmäktigen och gällande val av sammanläggningsdelegerade handlade 

i andra hand om att förhala sammanläggningsprocessen genom demokratisk procedurprocess.  

Vilka personer var drivande på kommunnivå och gällande det förda motståndet inom 

kommunfullmäktigen? 

Som det framgår under avsnitt 3.1.1 var det en grupp av personer, tillhörande folkpartiets och 

centerns fullmäktigegrupper, som var aktiva mot sammanläggningen.  Framför allt Per 

Svedberg men även Hilding Grundström och Brynolf Hedberg.  

Sett till frågan om förrättande av val av sammanläggningsdelegerade och konflikten som 

sedan utspelade sig i kommunfullmäktigen var det Per Svedberg som yrkade ”att 

kommunfullmäktige skulle beslutar att icke utser sammanläggningsdelegerade”. Han 

backades upp av flera sammanläggningsmotståndare (Folkpartiets och Centerns 

fullmäktigegrupper i fullmäktigen): Göran Näslund, Manfred Lövgren, Holger Cronesten, Eva 

Söderström, Hilding Grundström, Anund Mickaelsson, Gunnar Lind, Gösta Westman och 

Brynolf Hedberg. Aktiva på den andra sidan var Kjell-Erik Edblom och ordförande Hans G, 

son Spejare.155  

Undersökningens resultat visar att procedurfrågor som tecken på politisk kultur kopplad till 

centrum–periferi är kärnan i det som utkristalliseras när vi tittar på undersökningens resultat. 

Undesökningens resultat visar även en generell bild över Doroteas kommunfullmäktiges 

hantering av sammanläggningsfråga, att det föregick polarisering mellan de olika partierna i 

kommunfullmäktige. I Doroteas kommunfullmäktige 1973 var Arbetarpartiet - 

Socialdemokraterna för kommunsammanläggningen och motståndare till densamma var 

folkpartiets och centerns fullmäktigegrupper i fullmäktigen, med Per Svedberg som drivande 

person. Denna uppdelning mellan blocken fanns också i riksdagen 1973. 

                                                           
155 Partitillhörighet i kommunfullmäktigen och för dessa personer går att läsa i dokumente som handlar om val 
av sammanläggningsdelegerade: Dorotea Centralarkivet, Dorotea kommun, Kommunfullmäktige, Protokoll. 
1973-05-04. § 42. A1:23 



47 
 

3.2 Slutdiskussion 

Nu har jag besvarat frågeställningar och ska diskutera resultat utifrån Wångmars 

analysapparat: konflikt, konsensus/samförstånd, centrum–periferi och orternas status och 

politisk kultur. 

Utgångspunkt i diskussionen är utveckling av politisk kultur i ett politiskt system såsom 

Wångmar resonerar och såsom undersökningens resultat visar att Dorotea kommun 

utvecklade och som hade betydelse för frågan om självständigheten. 

Dorotea kommuns hantering av frågan om sammanläggningen från 1961 till 1973 berör flera 

teoretiska begrepp som hör till Wångmars analysbegrepp. I Wångmars diskussion om 

begreppen konflikt och samförstånd/konsensus särskiljs konflikt och samförstånd som 

beteende eller åsiktsskillnad där konflikt kan anses vara ett uttryck för verkliga 

åsiktsskillnader i politiska sakfrågor eller mer ha karaktären av relationsbaserade 

motsättningar, exempelvis i form-/procedurfrågor.156  

Ser man till Dorotea under den studerade perioden, 1961–1973, karakteriseras 

sammanläggningsprocessen till största del av konflikt även om det finns inslag av 

samförstånd. Doroteas konfliktbild, som speglar sig i exempelvis remissyttranden och i 

skrivelser, rörde sig om beteende att vilja behålla sin självständighet. Men det handlade också 

om sakfrågor, särskilt om man tittar på hantering av skolförvaltningen och omorganisering av 

biblioteksverksamheter. 

Konfliktbilden för Doroteas handlande, i mening av beteende, kan diskuteras utifrån 

beröringspunkter kommunens status och påverkan på invånarnas gemenskapskänsla till den 

egna kommundelen och de övriga i förhållande till begreppet centrum-periferi. Wångmar och 

Nielsen diskuterar kring centrum–periferi i förhållande till kommunerna under 

kommunblocksreformen. Nielsens resonemang, baserat på hans undersökning, utformar en 

hypotes: att avståndet mellan en perifer kommun och centralorten påverkar invånarnas 

gemenskapskänsla till den egna kommundelen och de övriga. Ju längre avstånd till 

centralorten desto större skillnad gör invånarna på sin gemenskap med den egna 

kommundelen och den övriga kommunen.157 Resultatet i denna undersökning visar att 

Doroteas agerande stämmer mer överens med Wångmars beskrivning av begreppet centrum-

periferi i förhållande till ortens status än Nielsens resonemang kring invånarnas 

gemenskapskänsla i förhållande till begreppet centrum-periferi.  

Konflikterna som visas i Dorotea kommuns agerande under den studerade perioden kan 

kopplas till begreppet politisk kultur. Detta genom att användning av konflikt, 

konsensus/samförstånd, centrum–periferi och orternas status leder till utveckling av ett 

beteende, som i Doroteas fall gäller utveckling av en politisk kultur. Begreppet politisk kultur 

                                                           
156 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de 
moderna svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. 
Sidan 56 
157 Nielsen, P. Kommunindelning och demokrati: Om sammanläggning och delning av kommuner i 
Sverige, 2003. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Sidan 194 
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är abstrakt. Det fångar in de andra begreppen såsom konflikt, samförstånd/konsensus för att 

göra sig begripligt. Både i undersökningen och resultatet har arbetet fokuserat på att hitta 

beröringspunkter mellan begreppen konflikt/konsensus, centrum periferi och orternas status. 

Begreppen har sedan diskuterats i förhållande till empirin. Teoretiskt ser jag att det finns en 

samverkan mellan begreppen konflikt/konsensus, centrum periferi och orternas status i 

förhållande till begreppet politisk kultur. Sammanläggningsmotståndarna i Dorotea kommun 

förhöll sig i de studerade dokumenten antingen genom att uppnå konsensus, välja konfliktlinje 

eller uttrycka sin vilja genom att beröra ortens status (i förhållande till centrum-periferi 

begreppet).  

Åter till diskussionen om begreppen konflikt och samförstånd/konsensus då Wångmar menar 

att konflikt kan vara ett uttryck för verkliga åsiktsskillnader i politiska sakfrågor eller mer ha 

karaktären av relationsbaserade motsättningar, exempelvis i form-/procedurfrågor. I 

undersökningen ser man att procedurfrågor som tecken på politisk kultur kopplad till 

centrum–periferi är kärnan i det som utkristalliseras i resultatet. Det kan konstateras att det 

berör grad av konflikt utifrån Doroteas beteende. Wångmar menar att politisk kultur kan 

beskrivas utifrån grad av konflikt i politiska system, bland annat kommunfullmäktige. 

Wångmars utgångspunkt för att förklara skillnader i politisk kultur är polariseringen i det 

politiska systemet. En högre grad av polarisering leder oftast till en högre grad av konflikt. Ett 

tydligt exempel är konflikten som utspelade sig vid val av sammanläggningsdelegerade i 

Doroteas kommunfullmäktige 04/05 1973. Sammanläggningsmotståndarna, tillhörande 

Folkpartiets och Centerns fullmäktigegrupper, anförde ett yrkande att regeringen med 

tvångsmedel och med bistånd av den socialdemokratiska majoriteten i kommunfullmäktige 

hade lyckats frånta Doroteas självständighet. Detta exempel visar på polarisering mellan 

Folkpartiets samt Centerns fullmäktigegrupper på ena sidan och Socialdemokraternas 

fullmäktigegrupp på andra sidan i Doroteas kommunfullmäktige 1973. I detta sammanhang 

kan antas att polariseringen var utifrån politiska system på regeringsnivå (uppdelningen 

mellan blocken fanns också i riksdagen 1973) men genomlevdes utpräglat även på 

kommunnivå. Den politiska mandatfördelningen i Dorotea kommunfullmäktige, enligt tabell 

2, visar att socialdemokraterna var i majoritet 1973. Polariseringen i Doroteas 

kommunfullmäktige tydliggjordes i form av partipolitiskt hänsynstagande, där de lokala 

socialdemokraterna ansågs (av sammanläggningsmotståndarna) gå regeringens ärenden och 

på samma gång svek Doroteamedborgarnas hjärttefråga. 

Wångmar beskriver om begreppet politisk kultur som att det, i ett visst politiskt system, kan 

gälla relationen mellan olika aktörer. På kommunal nivå avser det ofta klimatet eller andan 

mellan olika grupperingar i kommunalpolitiken, vilket kopplas till relationen mellan konflikt 

och konsensus.158 Resonemanget kring politisk kultur och betydelse för Doroteas 

konfliktartade agerande kan sägas ha sina rötter i själva motståndet och särskilt i förhållande 

till begreppet centrum-periferi. Dorotea ville under inga omständigheter handla på ett sätt så 

                                                           
158 Wångmar, Erik. Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de 
moderna svenska kommunerna 1959–1974. Studier i stads- och kommunhistoria. Stockholm 2013. 
Sidan 441 
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att Dorotea kommun hamnade i en periferi med begränsade möjligheter till ortens utveckling 

och befolkningens närhet till kommunal service.  

Undersökningens resultat visar att det politiska motståndet i kommunfullmäktige under 

perioden 1961–1973 fördes av en grupp tillhörande Folkpartiets och Centerns 

fullmäktigegrupper med Per Svedberg som frontfigur. Sett till Wångmars beskrivning av 

begreppet politiskkultur handlar detta om konfliktartad relation mellan Socialdemokraternas 

fullmäktigegrupp och Folkpartiets samt Centerpartiets fullmäktigegrupper i Doroteas 

kommunfullmäktige 04/05/ 1973. 

Undersökningens resultat visar att en grupp personer, med politiskt mandat i Dorotea 

kommunfullmäktige, trots allt kunde hålla fast vid sin ståndpunkt, att vilja vara en 

självständig kommun, genom en demokratisk procedurprocess i hela tjugo år!  

Mitt grundantagande i början av undersökningen var att faktorer som bidrog till Doroteas 

återgång till självständighet 1980 också kom till uttryck i förhandlingarna om 

kommunblocksreformens genomförande. Genom att studera valda handlingar som delvis 

speglar förhandlingarna om kommunblocksreformens genomförande i Dorotea kommun har 

jag sett ett samband mellan utveckling av en politisk kultur i ett politiskt system och 

individbaserad politisk aktivism. Genom detta ser jag möjlighet till teoriutveckling. Detta 

innebär att val av fallstudieundersökning för att utveckla teori med hjälp av empirin har 

fungerat väl.  

En lärdom som går att koppla mellan regeringens politiska beslut och kommunernas grad av 

genomförande är att det går att delegera beslut från regering till kommuner men kommunerna 

kan ibland bjuda på, om möjligt, ett ihärdigt motstånd. 

Den kritiska delen av mina egna resultat är att det är svårt att generalisera undersökningens 

resultat eftersom undersökningen enbart har utgått från Doroteas förhållning till 

kommunblocksreformen under sammanläggningsprocessen. Detta gör att det i huvudsak är 

Doroteas röst som hörs. Resultatet hade sett annorlunda ut om undersökningens syfte varit att 

exempelvis jämföra Doroteas agerande med andra kommuner under samma tidsperiod.  I detta 

fall hade metod och val av material varit annorlunda. Exempelvis hade man tagit del av 

statens arkivmaterial vilket också hade genererat en annan form av resultat, möjligtvis också 

mer generaliserbart. Med tanke på undersökningens syfte har mina val av material fungerat 

väl. 

Det hade varit intressant att studera Doroteas motstånd i sammanläggningsprocessen i 

förhållande till relationen mellan Dorotea, länsstyrelsen och staten. Detta för att studera 

länsstyrelsens roll som myndighet under kommunblocksreformen.  

En möjlig fråga för vidare forskning på området är att undersöka vilken roll en eller flera 

politiskt aktiva personer (som förhåller sig på ett ihärdigt sätt i en beslutsfråga) spelar i en 

politisk kultur liknande den i Dorotea kommun. 

De praktiska konsekvenser resultaten kan tänkas få är hantering av framtida kommunala eller 

regionala sammanläggningar. I det fall ett strukturellt beslut, exempelvis från regering, med 
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krav på genomförande på kommunnivå eller länsstyrelsenivå kan aktörerna på dessa nivåer 

använda sig av politisk procedurprocess för att påverka beslut åt ett önskat håll. Ett exempel 

kan gälla regionbildningar i Sverige, vilket är en aktuell politisk fråga år 2017. 
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