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1. Inledning 
1.1 Val av ämne 
Inom samhällskunskapen så lärs det ut vilka politiska och administrativa organ som beslutar 
och verkställer beslut på lokal nivå och på riksnivå. Du får som elev reda på vilken kommun 
du tillhör och diverse namn på enheter, tjänstemän, partier och politiker. Men du får inte reda 
på så mycket kring bakgrundshistorien kring organisationen kommunen. Den kommunala 
service som bedrivs idag har en historia och den lokala och politiska strukturen kring denna 
har förändrats över tid. Jag ser att den här studien inom detta ämne fyller ett hål i 
lokalhistorien och bidrar med att öka folkbildningen och resonemanget kring de lokala 
motsättningar som fanns i Årjängs kommunblock vid tiden för den andra 
kommunsammanläggningen. 

Den här uppsatsens ämne är kopplat till min hembygd och kärnfrågan som jag vill ta en 
närmare titt på är just den senaste kommunsammanslagningen som medförde att dessa två 
landsbygdskommuner Årjäng och Töcksfors efter tidigare sammanslagningar 1951 och 1970 
nu gick upp i en gemensam kommun 1974 som är bestående än idag 45 år senare. Över tid 
har 9 kommuner totalt blivit 1 gemensam, men den lokala identiteten är det delade meningar 
om. 

Det har skrivits om hur det moderna samhället har vuxit fram och en del av den historien som 
berör landets kommuner som i synnerhet är grundade i riksdagens beslut, återfinnes i diverse 
propositioner och beslut från myndigheter. Vad som dock inte framkommer i myndigheternas 
eller riksdagens beslut är huruvida en sammanslagning av denna typ påverkade identiteten 
hos kommuninvånarna. Vilket även är en del av syftet med hela studien. Hur uppfattade 
kommuninvånarna att deras identitet påverkades i den andra kommunblocksreformen då den 
ena kommunen gick upp i den andra och tvingades gå med på en större centralorts beslut då 
de blev underrepresenterade i ett nytt kommunalfullmäktige? 

Jag intresserade mig för ämnet då det underliggande genom hela min uppväxt har funnits en 
jargong och en intressekonflikt mellan dessa två valda orter. Detta har kommit till uttryck 
med en vi och dem – mentalitet, diverse grupper på sociala medier och uttalanden från före 
detta förtroendevalda som var med när det begav sig. Bakgrunden till dessa lokala 
intressekonflikter har det talats om skal kunna hänföras till den andra 
kommunsammanläggningen och sedan dess har konflikten blommat fram i anslutning till 
känsliga frågor. Frågor så som skola, vård och omsorg då denna sociala service allt som 
oftast placerats eller prioriterats i den huvudsakliga centralorten Årjäng, som även uppbär det 
största invånarantalet. När exempelvis bygdeskolor läggs ned idag så osar missnöjet ifrån de 
orter som tidigare var egna kommuner och det viskas om att det var bättre förr. Men var det 
verkligen det? Hur kom missnöjet fram när det var skarpt läge för sammanläggningarna? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av motsättningar i samband med den 
andra kommunblocksreformen i det nuvarande Årjängs kommun, samt hur sådana 
motsättningar kom till uttryck i de kommunala förhandlingar som genomfördes. 
Undersökningsperioden sträcker sig från 1968- 1974, då sammanslagningsprocessen kommit 
igång på allvar och avslutas när den nya kommunen formellt kom till stånd.  
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1.3 Frågeställningar 
Hur var kommunernas inställning inför sammanläggning till en ny gemensam kommun? 

Vilken typ av frågor i sammanläggningsförhandlingarna kan ha varit extra känsliga och 
skapade motsättningar? 

Vad kan förklara dessa motsättningar och hur kom man förbi eventuella motsättningar för att 
genomföra sammanslagningen? 

 1.4 Avgränsningar 

För att bibehålla en röd tråd i min studie så har jag gjort några avgränsningar kring ämnet 
kommunsammanläggningar. 

Min studie behandlar det geografiska området som idag heter Årjängs kommun som ligger i 
Värmlands län. Den valda tidsperioden för studien är som det framgår inledningsvis perioden 
1973-1974, 1973 upphörde de tidigare kommunerna att existera till förmån för en ny 
gemensam kommun. Det här var den senaste kommunsammanläggningen som gjordes i 
området. För att vi ska få ett begrepp om uppkomsten och idéerna som fanns för hur 
kommunernas sammanläggning skulle genomföras och se effekterna av förslagen så 
behandlas kommunalt- och statligt material från perioden 1968-1974. 

Ytterligare en parameter som jag har använt mig av för att avgränsa området för min studie är 
att jag behandlar händelser som har utlöst någon form av konflikt och som har skapat 
motsättningar emellan de två kommunerna jag har valt att behandla i den här studien. 

1.5 Forskningsläge 
I den forskning som är gjord på ämnesområdet så finns det en hel del litteratur, avhandlingar 
och artiklar i ämnet, dessa är dock oftast skrivna med en nationell aspekt, en politisk aspekt 
eller är studier på likartade samhällen och händelser, vilket i sig har lagt ribban för min studie 
utifrån det nationella perspektivet. Hur förfarandet med kommunsammanläggningen 
verkligen upplevdes och huruvida dess motsättningar kom till stånd och gav sig uttryck i mitt 
valda geografiska område finns det dock ingen känd forskning gjord på, om än liknande 
studier har gjorts på samhällen av motsvarande storlek. Utifrån frågeställningarna så har jag 
dock kortfattat jobbat med den nationella aspekten, som kan ses som en kontroll av 
bakgrunden till hur och varför den här andra reformen genomfördes och varför den i det här 
fallet inte kom till stånd fören utgången av 1973. Andras forskning om bakgrunder och motiv 
för kommunalreformen är till stor del redan väl utrett och gjort på ämnesområdet, men kan ha 
betydelse i denna uppsats för att förstå kontexten av temat, därav angriper jag den nationella 
nivån inledningsvis för att förklara bakgrunden till de nationella direktiven för att sedan 
bearbeta den lokala nivån och effekterna som kom till uttryck. 

I boken Makt och missnöje så behandlas grunden till sammanläggningarna och de ställs även 
i förhållande till den trend som gick genom flera europeiska länder då det handlade om att 
skapa ekonomiskt starka enheter med en hög grad av självstyre. Boken tar även upp och 
behandlar identitetsfrågor som i sin tur genererade att flera lokala partier uppstod, bland annat 
gammal traditionell sockenideologi som i sin tur genererade så kallade missnöjespartier eller 
enfrågepartier som allt som oftast var kortlivade. Efterkrigstidens effekt på samhället, 
radikalism av olika slag anförs ligga till grund för hur den lokalpolitiska paletten utformades 
och inte minst samhällets demografiska förutsättningar. Ahlberger och Åberg lägger även i 
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boken fram en teori om att uppkomsten till motsättningar i sammanläggningsfrågan grundas i 
konflikter mellan centrum och periferi, flerkärniga kommuner (kommuner med flera 
centralorter) hade i mångt och mycket kärnfrågor som utlöste lokala konflikter och 
motsättningar. 1  

I boken och avhandlingen Folkhemmets kommun så behandlas folkhemspolitiken bland annat 
beträffande Sveriges alla små kommuner som riskerade att hamna på efterkälken om det inte 
skedde någon reform på området. Författaren utgår ifrån den Socialdemokratiska bilden av 
folkhemmet som byggdes upp under perioden 1930 till 1970-talet, med givet fokus på 
socialpolitiken som fick stort utrymme i kommunideologin för efterkrigstiden och inrättandet 
av det så kallade svenska folkhemmet och grunden i det som vi idag kallar för den svenska 
modellen. 2  

Vad som är unisont med båda dessa böcker är att de mynnar ut i samma resonemang kring 
kommunsammanslagningarna. Att de styrande i majoritet, Socialdemokraterna och Kungliga 
Maj:t drev en enhetlig linje om att grunden för att kunna bygga upp ett stabilt folkhem med 
social service och effektiva beskattningssystem som gynnade kollektivet så krävdes det större 
enheter, vilket innebar att kommunerna var tvungna att omfatta en större skara av invånare 
som kunde bidra till den kommunala och statliga finansieringen av den sociala servicen. 

En annan aspekt som också träder fram i dessa böcker är att den borgerliga oppositionen 
ifrågasatte dessa reformer såväl på lokal som på riksnivå. Vilket jag kan ana och har erfarit 
att även det har bäddat för motsättningar i samband med kommunsammanläggningarna 
lokalt. Då jag i de röstlängderna jag har läst ser att lokalpolitiker knutna till höger var och 
röstade emot en sammanläggning. Åtminstone i den kommun som skulle uppgå i en annan. 

Erik Wångmar beskriver i sin bok Från sockenkommun till storkommun hur partier på höger- 
och vänsterkanten i stora drag var överens om sammanläggningarna efter diskussioner på 
riksnivå, de hade åsikten att det var rationella strukturförändringar som krävdes och de 
försökte från centralt håll att påverka sina förtroendevalda på lokal nivå att anamma 
tankegångarna, men det skal dock betonas menar Wångmar att de borgerliga och 
högerpartierna i vissa avseenden inte tog till sig de nya tankegångarna lokalt vilket då 
bäddade för motsättningar i frågan. 3 

Wångmar gör i sitt arbete en totalundersökning med kvantitativ metod och kompletterar med 
en statistisk analys av storkommunreformen. I sin undersökning tar Wångmar hänsyn till om 
motsättningarna grundades i att kommunerna inte ville slås samman utifrån förslagen från 
länsstyrelsen på geografisk- eller befolkningsmässig grund, eller om andra hinder kom till 
uttryck, om små orter med färre än 1000 invånare ville bestå som kommuner så tolkar 
Wångmar att dessa kommuner inte accepterade reformens riktlinjer. 4 

Erik Wångmar, Gissur Ó. Erlingsson och Jörgen Ödalen skrev 2015 en artikel i Scandinavian 
Journal of History som behandlar ämnet ytterligare. De skriver om de sociala konflikterna, 

                                                           
1 Ahlberger, Christer & Åberg, Martin (red.) (2014). Makt och missnöje: sockenidentitet och lokalpolitik 1970-
2010 / Christer Ahlberger & Martin Åberg (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 9-21, 72-73 
2 Ekström von Essen, Ulla (2003). Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-
1952. Diss. Stockholm : Univ., 2003 
3 Wångmar, Erik Från sockenkommun till storkommun, 2003, s.27 
4 Wångmar, Erik Från sockenkommun till storkommun, 2003, s.58-59 
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konflikt eller konsensus och politiken i de svenska kommunerna och i riket under perioden 
1952-1974, vilket då behandlar såväl den första storkommunreformen som den andra 
kommunreformen. De berättar i sin artikel hur blockindelningen gick till och att målet med 
sammanläggningarna av kommunerna var att uppnå kommuner med minst cirka 8 000 
invånare för att vara ekonomiskt starka enheter senast 1974. En av anledningarna som de 
anför i artikeln till den senare kommunreformen var förutom att kommunerna var för små och 
svaga ekonomiskt så hade de dessutom problem att uppfylla sina syften och målsättningar, 
det var för mycket samarbeten små kommuner emellan vilket gjorde att den administrativa 
och kommunala sårbarheten var stor, lösningen var att större enheter skulle vara oberoende 
och ha bättre förutsättningar för att erbjuda den kompletta sociala servicen som skulle vara 
lika för alla i riket i välfärdsystemet. 5 

Det har gjorts många studier inom valt ämnesområde och det råder ingen brist på 
undersökningar, statistik eller teorier kring såväl storkommunreformen som den senare 
kommunreformen, grunden för båda reformerna hade likartad bakgrund. Teorierna bakom 
motsättningarna som fanns för att genomföra dessa reformer landar allt som oftast i att de 
lokala motsättningarna har grundats i geografiska förutsättningar, politiska ideologier eller 
kärnfrågor och inte minst kring hur de förtroendevaldas egen uppfattning i frågan var. 

1.6 Teoretisk ram 
En intressant aspekt vilket även blir den teoretiska ramen i denna studie är att jag tittar 
närmare på centraliseringen och de motsättningarna som förelåg mellan centrum och periferi.  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av begreppen lokal identitet samt centrum och 
periferi. Jag tar utgångspunkt i Erik Wångmars resonemang kring dessa begrepp. Wångmar 
menar att lokal identitet kan träda fram via protokollen, voteringar och yttranden från 
kommunerna i sammanläggningsfrågan. Hur många ledamöter som närvarade kan ge en 
indikation på det folkliga engagemanget för indelningsändringarna. Storkommunreformen 
bör ha varit en viktig fråga för landskommunerna, i synnerhet för dess politiker. Då det 
handlade om kommunerna skulle få behålla sin självständighet eller sammanslås med en eller 
flera kommuner. Kommunernas hela existens stod på spel. En så stor och betydelsefull fråga 
skulle både kunna leda till konflikt och konsensus, bland annat beroende på i vilken situation 
som kommunen hamnade i vid reformens genomförande. Det ligger nära till hands att tro att 
kampen för bibehållen självständighet skulle kunna ske under en ganska stor enighet. 
Däremot borde det vara större risk för konflikter när det handlade om att välja mellan olika 
sammanläggningsalternativ. 6  
 

Etnologen Anders Salomonsson definierar begreppet lokal identitet som en 
anknytning till det egna kvarteret, den egna byn, församlingen eller trakten. Det 
gäller således områden som är klart mindre än en region. Den lokala identiteten 
har en nära koppling till begreppet hembygdskänsla och handlar också om en 
särskild förankring i en tillhörighetskänsla och kan liknas vid begreppen 
hemkänsla och kulturellt välbefinnande. Människorna känner sin omgivning väl 
och kan även identifiera sig själva och den egna rollen i omgivningen på ett klart 
och tydligt sätt. Det krävs både en viss självsyn och en klar omvärldsuppfattning, 
en insikt som bara kan uppnås genom kontakter med den avvikande omvärlden. 

                                                           
5 Erlingsson, G., Ödalen, J., & Wångmar, E. (2015). Understanding Large-Scale Institutional Change : Social 
Conflicts and the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952-1974. Scandinavian Journal of History, 
40(2), 195–214. https://doi.org/10.1080/03468755.2015.1016551, s.202-203 
6 Wångmar, Erik, 2003, s.37-38 
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Ett uttryck för detta är olika berättelser om grannsocknens invånare, vilka ansågs 
ha flera negativa egenskaper såsom illvillighet, snålhet och dumhet. 7 

Jag kommer till att använda mig av den lokala identiteten som ett begrepp att arbeta med för 
att kunna resonera kring vilka motsättningar som fanns och varför motsättningarna uppkom 
och på vilket vis de var svåra att övervinna. Den lokala identiteten berörs i Wångmars arbete i 
den mån att de lokala motsättningarna kan antas ha sin grund i de förtroendevaldas egen 
uppfattning och de politiska ideologierna som styrde från centralt håll.  

I Wångmars undersökning används begreppen centrum och periferi för att analysera 
begreppet centralisering som kan handla om en koncentration av service till en plats eller 
färre platser och kring koncentrationen av inflytande till färre aktörer. De orter som riskerade 
att förlora sin kommunala status såg att de skulle hamna i utkanten av den kommunala kartan 
– i periferin. 

Vidare går Wångmar in på de motsättningarna och argumenten som glesbygdskommunerna 
anförde för att få behålla sin kommunala suveränitet. Exempelvis vilka farhågor som fanns 
kring skolväsendet, äldrevård, polis, brandkår och annan medborgerlig service som 
medborgarna helst såg att det skulle finnas kvar i deras omedelbara närhet. Ett dominerande 
argument för att försvara sin ståndpunkt var avstånden som skulle utgöra ett hinder för 
effektiv kommunal service med lika villkor för alla. I mångt och mycket var det frågor av 
denna karaktär som dominerade istället för frågor kring den kommunala administrationen och 
politiken, hur och var den skulle utgå ifrån. Den här bilden är dock inte entydig då vissa 
kommuner beslutade om att ha en decentraliserad form även efter en sammanläggning, det 
kom sig till uttryck på så vis att kommunala organ sammanträdde växelvis i de tidigare 
kommunerna samt att valdistrikt och brandkårer behöll sin tidigare form5. 

Detta är i allra högsta grad faktorer som jag i materialet haft ögonen öppna efter för att se om 
det i kommunala källor kommer till uttryck kring huruvida frågor med karaktär av social 
service och politiskt maktutövande lämnat några spår av tecken på motsättningar.  

Av naturliga skäl så kan i mångt och mycket detta vara grunden till konflikt och 
motsättningar i den bemärkelsen att två centrala orter båda två är angelägna om att behålla sin 
respektive sociala service på befintlig ort. Kutymen har varit att fullmäktigemöten, skola, 
vård och omsorg har förlagts till den ort vars namn kommunen bär eller till den ort som haft 
störst befolkning. Vilket då har skapat en intressekonflikt mellan två eller flera orter, då den 
så kallade centralorten blir en form av huvudstad i kommunen och resterande orter blir 
periferi då de ligger i en annan del av kommunen och ofta kan ses som någon form av förort 
eller bihang till den utnämnda centralorten. 

Enligt Wångmar kan konfliktlinjen som de mindre orterna i periferin som oftast driver är att 
de anser att de ska behålla sin suveräna status som centrala och prioriterade orter där 
medborgarservice utgår ifrån. Sedan har det av praktiska skäl i större kommuner förefallit sig 
naturligt att ha till exempel flera brandstationer och skolor på grund av avstånden. 8 

Angående begreppet periferi enligt Wångmar så anser jag i detta sammanhang att det inte 
bara nödvändigtvis är koncentrerat till dessa två orter som nu skulle komma överens om var 

                                                           
7 Wångmar, Erik, 2003, s.51-52 
8 Wångmar, Erik, 2003, s.205-206 
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det kommunala styret skulle utgå ifrån. Historiskt sett för det valda geografiska området så 
har totalt nio olika kommuner över tid lagts samman till en. Vilket breddar perspektivet för 
landsbygd kontra centralisering och urbanisering. De gamla sockenkommunerna kan även de 
ses ha haft ett intresse för eller emot en sammanläggning, men dessa tenderar då att hamna i 
utkanten av denna kommunkarta, det vill säga i skuggan av de omnämnda och numera 
etablerade centralorterna. 

I min analys använder jag begreppen lokal identitet samt centrum och periferi för att 
analysera möjliga orsaker bakom konflikter i samband med skapandet av Årjängs kommun. 

1.7 Metod och källor 
Jag har valt att i denna uppsats göra en textanalys och inte en kvantitativ analys av 
källmaterialet och att presentera mina uppgifter i en kronologisk struktur som successivt 
behandlar tidslinjen inom avgränsningen fördelat på Årjäng respektive Töcksmark och den 
nya gemensamma kommunen (nuvarande Årjängs kommun). Åtföljt av några resonemang 
kring respektive kommuns aspekter och om något enstaka beslut som skapat 
intressekonflikter som kan knytas till centrum och periferi. En del av min studie har varit att 
förstå hur människor har reagerat och uppfattat relationerna i de berörda kommunerna utifrån 
vad som kan tydas från diverse protokoll hämtade från det kommunala arkivet. 

Källorna som använts i textanalysen är inhämtade från Årjängs kommunarkiv, detta med 
anledning av det geografiska området i mitt urval och att källorna kan anses ha en hög 
trovärdighet då det är offentliga handlingar. Det bör dock beaktas att de kan vara tenderande 
beroende på skribent, men det är justerade protokoll i original och därmed det närmaste en 
primärkälla som det går att komma.  

Det kommunala arkivet tillhandahåller förutom protokoll och beslut även delar av 
korrespondensen som fördes med andra statliga organ och ansvariga ”medlare” som skulle 
verka för att en kommunsammanläggning skulle komma till realitet. Ämnesvalet och 
avgränsningarna ger givetvis ingen nationell generell slutsats som går att applicera på riket 
som helhet, utan mitt resultat och mina resonemang berör enbart valt urvalsområde. 

Under tiden som jag började gå igenom fullmäktigeprotokoll så kom jag dock underfund med 
att det fanns andra faktorer som fångade mitt intresse och som tedde sig mer intressanta för 
att kunna utgöra stoffet för en B-uppsats. Intressekonflikterna och effekterna av dessa som i 
mångt och mycket genomsyrar en hel del av arkivmaterialet föranledde att jag gjort 
revideringar längs vägen i vad som skulle komma att bli mina frågeställningar. 

De protokoll som jag utgick ifrån inledningsvis var de sista som upprättades 1973, de 
avslutande orden från de respektive fullmäktigesammankomsterna. För att sedan metodiskt 
bearbeta en kommun i taget bakåt i tid för att finna ledtrådar kring hur respektive kommun 
hade beslutat kring frågor som rörde sammanläggningen. Vad som är viktigt att poängtera är 
att det i många protokoll inte återfinns något rörande sammanläggningen. Vi kan då anta att 
en hel del diskussioner fördes utanför sammanträdesrummen utan att nedtecknas till 
arkivhandlingar. Det kan i sin tur tyda på att kommunerna trots en oenighet i sakfrågan kring 
deras existens behöll en professionell och saklig diarieföring och utelämnade information 
kring personliga reflektioner och tankar kring sammanläggningen i den diskussion som 
ledamöterna förde för sin sak. Det har i stora drag underlättat mitt arbete i att sålla bland 
adekvat information för studien, att jag använt metoden textanalys har därmed varit effektivt. 
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Det som märktes efterhand var att ju äldre handlingar jag bearbetade desto mer begränsat 
med källmaterial kunde återfinnas rörande arbetsutskott och nämnder. De huvudsakliga 
kvarlevorna från de aktuella åren som behandlats har varit fullmäktigeprotokoll och den 
ändamålsenligt inrättade samarbetsnämndens protokoll. Mitt fokus fastnade emellertid på en 
del bilagor som fanns bevarade tillsammans med samarbetsnämndens protokoll. Jag återfann 
skrivelser från bl.a. statliga myndigheter som har bearbetats och presenterats av 
samarbetsnämnden för att senare beslutas av fullmäktige i respektive kommun. Bilagorna 
med tillhörande kartor och utredningar har bidragit med pusselbitar för att förstå 
motsättningarna som fanns lokalt emot en sammanläggning. 

Jag har exempelvis läst utredningar och korrespondens ifrån länsstyrelsen, hur deras förslag 
på indelning av kommunblock, domsagor, fögderier m.m. skulle gå till, och när de förväntade 
sig ett reslutat eller ställningstagande i frågorna. Till utredningarna så återfanns även 
diarieförda synpunkter på utredningen. När jag granskat dessa dokument, och i detta fall 
Töcksmarks kommuns inställning till länsstyrelsens förslag så gav det direkt en indikation om 
att det i förberedelsestadiet för sammanläggningen fanns motsättningar i frågan om 
sammanläggning. Vilket gjorde att min analysmetod av materialet fortsättningsvis strikt och 
metodiskt sållade bort ärenden och handlingar som inte var relevanta för den här studiens 
fokusområde, de relevanta handlingarna var de som hade med sammanläggningen att göra 
eller de ärenden som behandlats i fullmäktige som föranlett interpellationer och voteringar, 
vilket kan anses vara ärenden av en mer känslig art.  

Textanalysen gav en bra inblick i hur respektive kommun diarieförde korrespondens, 
interpellationer och voteringspropositioner med motiveringar och synpunkter. 
Sammanställningen av materialet resulterade i en kronologisk redogörelse för hur 
utvecklingen fortlöpte inom vald tidsperiod innan sammanläggningen ägde rum och hur det 
första året efter genomförd sammanläggning fortlöpte. Den kronologiska tidslinje som jag 
redovisar i den här studien ger svaren på mina frågeställningar, då tidslinjen stannar till vid 
ögonblick som kan ge en förklaring till mötsättningarna och inställningen för eller emot en 
sammanläggning. 
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2. Bakgrund och undersökning 
1863 skapades det 2 358 landskommuner, 7 Köpingkommuner och 88 stadskommuner i hela 
Sverige. 9 Riksdagen tog 1962 beslut om kommunreformen, den hade föranletts av 
storkommunreformen som genererat att många sockenkommuner slagits samman till ett drygt 
tusental. Medelfolkmängden i landskommunerna steg från omkring 1500 till dryga 4000 
invånare, vilket innebar att de nya kommunerna fick bättre ekonomiska resurser.  

Syftet med storkommunreformen var att skapa kommuner med bättre personella och 
ekonomiska förutsättningar för att kunna tillmötesgå de allt större kraven på kommunala 
insatser som det beslutades om i riksdagen. Men i takt med urbaniseringen som följde under 
kommande decennium så såg regeringen att även många av de nybildade kommunerna 
utgjorde allt för små enheter för att kunna klara av de krav som ställdes. Inte mindre än 348 
kommuner, 43 % av samtliga kommuner underskred en normalstorlek på 3000 invånare som 
storkommunreformens skapare hade tänkt sig. Dryga 12 % hade dessutom under 2000 
invånare. Vilket gjorde att de var fortfarande var för små ekonomiska enheter för att klara av 
sitt uppdrag i samhället.10 

1959 började regeringen att se över frågan på nytt, det nya syftet i den utredningen var att 
kommunerna borde organiseras som näringsgeografiskt naturliga områden. Den 
grundläggande tanken var att sammanläggningarna av kommunerna skulle ske på frivillig 
basis, men den frivilliga sammanläggningen var dock inte självklar att genomföra överallt 
vilket medförde lokala motsättningar och långdragna förhandlingar. Den andra processen 
började 1 januari 1964 då samtliga kommuner i hela landet delades in i 282 kommunblock. 
Avsikten med dessa kommunblock var att de befintliga kommunerna skulle samarbeta och 
komma fram till en gemensam struktur för att de nya blockkommunerna skulle vara bildade 
senast 1971. 11 

Årjängs kommun (vilkets geografiska yta utgör mitt valda studieområde) som finns idag har 
ursprungligen bestått av en rad sockenkommuner som senare genom reformer har gått 
samman till större kommuner och slutligen 1974 så gick de sista två samman till en. Från 
början fanns inom det aktuella geografiska området för dagens Årjängs kommun följande nio 
kommuner: Töcksmark, Västra Fågelvik, Östervallskog, Blomskog, Holmedal, Karlanda, 
Trankil, Silbodal och Årjängs municipalsamhälle. Samtliga kommuner förutom Årjängs 
municipalsamhälle fick sin kommunala status 1863 genom 1862 års kommunalförordning 
som baserade bildandet av kommunerna på befintliga socknar och lade grunden till de 
självstyrande kommunerna som vi ser idag.  

I storkommunreformen gick flera av de gamla sockenkommunerna upp i Holmedals- 
respektive Töcksmarks kommuner. Under den senare kommunreformen uppgick Holmedals- 
och Silleruds kommuner tillsammans med Årjängs köping upp i Årjängs kommun, det blev 
en partiell sammanläggning i väntan på vidare förhandlingar inom kommunblocket. Kvar 
fanns år 1971 Årjängs- och Töcksmarks kommun som utgör min studies fokusområde. 

 
                                                           
9 Wångmar, Erik, 2003, s.74 
10 Om utvärdering av kommunindelningsreformen, beslutad 10 november 1978, Prop. 1978/79:61, Sveriges 
Riksdag, s.22 
11 Om utvärdering av kommunindelningsreformen, beslutad 10 november 1978, Prop. 1978/79:61, Sveriges 
Riksdag, s.22-23 
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Tabell 1, Ursprungliga kommuner och sammanläggningar 1863-1973. 

Ursprunglig 
kommun 

Varaktighet Uppgick i kommun  

Töcksmark 
V Fågelvik 
Östervallskog 

1863-1951 
1863-1951 
1863-1951 

Töcksmark 1952-1973 
 
 

Blomskog 
Holmedal 
Karlanda 
Trankil 

1863-1951 
1863-1951 
1863-1951 
1863-1951 

Holmedal 1952-1970 

Silbodal 
Årjängs 
municipalsamhälle 

1863-1941 
1924-1940 

Årjängs köping 1941-1970 

Holmedal 
Sillerud 
Årjängs köping 

1952-1970 
1863-1970 
1941-1970 

Årjäng 1971-1973 

Årjäng 
Töcksmark 

1971-1973 
1952-1973 

Årjäng 1974- 

Källa: Årjängs Kommunarkiv 

Vad vi kan se i tabell 1 är vilka de ursprungliga sockenkommunerna var och när de gått upp i 
sammanläggningar och till vilken kommun eller konstellation de har tillhört därefter. Från 
1863 till 1974 så ser vi att det har skett i 5 steg, tabellen ger en överskådlig blick över hur 
förfarandet med kommunreformerna har försiggått. 

 
2.1 Förberedelsen för sammanläggningen 
En bra utgångspunkt för denna studie tar sin början i ett PM från Länsstyrelsen i Värmlands 
Län som är daterat 12 december 1968. Länsstyrelsen har i detta PM lagt fram förslag till 
enhetliga förvaltningsregioner för länet som omfattar förutom kommunblocken även 
civilförsvarsområden, domsagor och tingsrätter, polisdistrikt, åklagare och 
kronofogdeområden, lantmätare, folktandvård, gymnasieskolor samt fögderier. 12  

Den pågående utvecklingen med befolkningsomfördelning från glesbygden till 
tätorterna och mellan landets olika delar har medfört att en rad administrativa områden 
blivit för små medan andra tillväxt kraftigt. Samtidigt har det genom den moderna 
kontors- och kommunikationstekniken blivit möjligt att sammanhålla och administrera 
väsäntligt större enheter. Detta tillsammans har bidragit till att en rad utredningar om 
de olika administrativa enheternas lämpligaste utformning har påbörjats. 13 
 

                                                           
12 PM Angående Enhetliga Förvaltningsregioner för Värmlands län, Ärende 2, 19690108, Töcksmark 1952-1973 
Kommunalnämnden Kommunstyrelsen, F1:29, Kommunarkivet Årjängs Kommun. 
13 PM Angående Enhetliga Förvaltningsregioner för Värmlands län, Ärende 2, 19690108, Töcksmark 1952-1973 
Kommunalnämnden Kommunstyrelsen, F1:29, Kommunarkivet Årjängs Kommun. 
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Länsstyrelsen hade vid denna tid lämnat förslag på hur de administrativa enheterna skulle se 
ut och via bilagda kartor redovisat hur dessa enheter rent geografiskt skulle ha sin struktur (se 
bilaga 1). Representanter från Arvika, Åmotfors och Årjängs kommunblock blev kallade till 
Länsstyrelsen med anledning av det utsända förslaget för en muntlig föredragning av 
Landshövdingen om bakgrunden till utredningen. I handlingarna från Töcksmarks 
kommunalfullmäktige återfinns ett svar på Länsstyrelsens PM. Årjängs kommunblock 
(representerade av samarbetsnämndens arbetsutskott) kritiserar Landshövdingens redogörelse 
och hemställer om ett nytt datum för att en bättre redogörelse skulle komma till stånd.  

Då det råder delade meningar inom kommunblocket torde det vara önskvärt att 
fullmäktige uttalar sig över de olika förslagen, så att samarbetsnämndens ordförande 
vid detta sammanträde har fått de olika kommunernas synpunkter klart uttryckta. 14 

Årjängs kommunblock önskade därmed att få mer tid på sig för att komma fram till hur deras 
inställning till förslaget förelåg på grund av oenighet inom kommunblocket. 

Svenska kommunförbundet skickade ett principförslag i en rapport från 5 maj 1969 till 
samarbetsnämnden i Årjängs kommunblock. I principförslaget så lades det fram en 
sammanställning för hur nämnder och förvaltningsorganisation för Årjängs kommunblock 
borde formas utifrån demografiska förutsättningar och för framtida utveckling, rapporten var 
ett resultat från enkätundersökningar som gjorts där det Svenska kommunförbundet kartlagt 
näringslivets utveckling, och utifrån det sammanställt en prognos för hur respektive 
kommunblocks utveckling skulle komma att se ut följande år. Senare i oktober samma år 
skulle även en näringslivsutredning också skickas ut till berörda kommuner, den skulle ligga 
till grund för beslut om sammanläggning. 

Svenska kommunförbundet framhåller att principförslaget är att betrakta som en 
organisationsram och som ett stöd för framställandet av beslutsunderlagen som en del i det 
led som skulle skapa förutsättningarna för en kommunsammanläggning. Den inrättade 
samarbetsnämnden hade i sin tur på uppdrag från Svenska kommunförbundet att komma med 
förslag och lösningar på hur denna sammanläggning skulle kunna bli verklighet. 

 
2.2 Sammanläggningsförhandlingarna 
I samarbetsnämndens protokoll så kan det läsas att diverse sakfrågor kring organisatoriska 
frågor dryftas men inledningsvis så ville inte Töcksmarks kommun vara delaktiga. I juni 1969 
så tas frågan upp angående sammanläggning i samarbetsnämnden där ärendet hade varit 
bordlagt sedan tidigare.  

§15 Kommunsammanslagning 
Behandlas det bordlagda ärendet angående förslag på tid för 
kommunsammanläggningen. 
Arbetsutskottet har föreslagit att rekommendera kommunerna att bilda en storkommun 
och att detta skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1971. 
 
Gerhard Andersson reserverade sig mot förslaget med motiveringen att 
kommunalfullmäktige i Töcksmarks kommun har uttalat att tiden icke är mogen att 

                                                           
14 Svar på PM Angående Enhetliga Förvaltningsregioner för Värmlands län, 19690110, Töcksmark 1952-1973 
Kommunalnämnden Kommunstyrelsen, F1:29, Kommunarkivet Årjängs Kommun. 
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bestämma tidpunkt för sammangående. 
 
Samarbetsnämnden beslutade enhälligt att föreslå respektive kommunalfullmäktige att 
bilda en storkommun fr.o.m. den 1 januari 1971. 15 
 

Arbetsutskottet rekommenderade således samarbetsnämnden i protokollet att kommunerna 
ska gå samman och bilda en storkommun med start fr.o.m. den 1 januari 1971. 
Gerhard Andersson (som representerade Töcksmark kommun i egenskap av 
kommunfullmäktiges ordförande) reserverade sig mot förslaget med motiveringen att 
kommunfullmäktige i Töcksmarks kommun tagit ställning till att tiden inte är mogen för att 
bestämma tidpunkt för en sammanläggning. Samarbetsnämnden beslutade dock enhälligt att 
föreslå respektive kommunfullmäktige i blocket att besluta om att gå samman den 1 januari 
1971. 

1970 gick Holmedal, Sillerud och Årjängs köping upp i en gemensam kommun efter bifall i 
respektive fullmäktigeförhandlingar, Nya Årjängs Kommun. Samtidigt behöll Töcksmarks 
kommun sin kommunala status men tillhörde fortfarande ”Kommunblock 10, Årjäng” för 
fortsatta förhandlingar. 
 

Inbjudan, 5.11.1969 
Inbjudan till planeringsrådets sammanträde den 24.11.1969 
Enligt lagen med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindelningen skall 
länsstyrelsen upprätta förslag till de indelningsändringar som behövs för att 
kommunindelningen enligt fastställd plan skall kunna genomföras senast vid utgången 
av 1973. Planeringsrådet i länet skall också höras i ärendet. Eftersom oenighet råder i 
Årjängs kommunblock om den lämpliga tidpunkten för sammanläggning har det 
bedömts angeläget att kommunalnämnden i Töcksmarks kommun får tillfälle att 
redovisa sina synpunkter i frågan för länsstyrelsen och planeringsrådet. 16 
 

Länsstyrelsen insåg att det förelåg en intressekonflikt kommunerna emellan eftersom inget 
beslut om sammanläggning hade tagits vid kommunfullmäktige i Töcksmarks Kommun och 
bjöd in kommunalnämnden till planeringsrådets sammanträde på länsstyrelsen med en erinran 
om att Töcksmarks kommun skulle framföra sina synpunkter i kommunindelningsfrågan. 
Länsstyrelsen poängterar att enligt lagen om särskilda bestämmelser om ändring i 
kommunindelningen skall länsstyrelsen upprätta förslag till de indelningsändringar som 
behövs för att kommunindelningen enligt fastställd plan skall kunna genomföras senast vid 
utgången av 1973, en formulering som kan tolkas som att missnöje rådde från länsstyrelsens 
sida beträffande Töcksmarks kommuns inställning gentemot planerad sammanläggning som 
inte blev av vid första försöket.  

Det framkommer emellertid i handlingarna att det fanns ledamöter i Töcksmarks kommun 
som såg konsekvensen av det nedröstade förslaget som ett problem inför framtiden. 

                                                           
15 Samarbetsnämndens protokoll §15, 19690604, Töcksmark 1952-1973 Kommunalnämnden 
Kommunstyrelsen, F1:29, Kommunarkivet Årjängs Kommun. 
16 Inbjudan från Länsstyrelsen, 19691105,  Töcksmark 1952-1973 Kommunalnämnden Kommunstyrelsen, 
F1:29, Kommunarkivet Årjängs Kommun. 
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Till/ Töcksmarks Kommunalfullmäktige 
Töcksfors 
 
Efter det att Töcksmarks Kommunalfullmäktige fattat negativt beslut i frågan om 
sammanläggning av kommunerna inom Årjängs blocket 1971, har beslut fattats i 
Årjäng, Sillerud och Holmedals kommuner om partiell sammanläggning av dessa tre 
kommuner 1971. 
Med hänsyn till det allvarliga läge som då uppstår för Töcksmark, genom att ej få vara 
med att planlägga den nya kommunen, får jag föreslå att frågan om sammanläggning 
redan 1971 upptages till förnyad prövning. 
 
Töcksfors den 12.1.1970 
Torgny Ericsson 
Ledamot av kommunalfullmäktige 17   

Ledamoten i Töcksmarks kommunalfullmäktige Torgny Ericsson lämnar i januari 1970 in en 
skrivelse till Töcksmarks kommunalfullmäktige där han anför att fullmäktiges beslut om att 
inte gå samman med resterande kommuner 1971 resulterar i att Töcksmarks kommun hamnar 
i ett allvarligt läge då de inte kan vara med i planläggningen och uppbyggnaden av den nya 
kommunen. Ericsson yrkar på att frågan om att inkluderas i sammanläggningen redan 1971 
tas upp till prövning på nytt i kommunfullmäktige. Detta brev berättar om att det fanns 
motsättningar och indikerar att en möjlig rädsla fanns inom Töcksmarks kommun. De 
ledamöter som röstat emot en sammanläggning med Årjäng kan ha uppfattat det som att den 
ekonomiska makten skulle förflyttas, den sociala servicen skulle försvinna och att Töcksfors 
skulle hamna i kommunens periferi. Brevet berättar även att ledamöter såg en betydande risk 
i den situationen som nu hade uppstått, att går inte Töcksmark kommun med på 
sammanläggningen så kan det sluta illa. Wångmar tar upp den här typen av reaktioner och 
beskriver att interna konflikter inom kommunerna var vanligt förekommande. Kommunen 
Töcksmark i det här sammanhanget torde ha upplevt någon form av intern konflikt som kan 
likställas med Wångmars beskrivning av den tredje dimensionen av konflikt och konsensus 
inom kommunerna. Wångmar delar in konflikt och konsensus i två delar, dels motsättningar 
mellan de beslutande organen och dels motsättningar mellan befolkning och politiker. 
Wångmar beskriver även att den här typen av farhågor beträffande utebliven social service 
och att orten placeras i nya kommunens periferi gärna argumenterades med 
geografiska/rumsliga argument18 Jag ser att den här typen av skrivelse påvisar tillsammans 
med korrespondensen med länsstyrelsen att det förelåg en intressekonflikt internt mellan 
kommunens beslutande politiker och att det är högst trovärdigt att anta att det fanns en rädsla 
för att hamna i en situation där den sociala servicen uteblir, den demokratiska och 
ekonomiska makten förskjuts till Årjäng och att Töcksfors nedprioriteras i framtida beslut. 

Det föreligger tyvärr en brist på fler skrivelser som ter sig kritiska mot besluten mer än just 
Torgny Ericssons skrivelse som klart ger uttryck för att interna motsättningar fanns. Antingen 
så fanns det inte fler eller så saknas fler diarieförda handlingar av detta slag. Men vi kan anta 
att bortom och bakom dessa brev fördes diskussioner av detta slag som Ericsson ger uttryck 
för.  

                                                           
17 Brev från Torgny Ericsson, 19700112,  Töcksmark 1952-1973 Kommunalnämnden Kommunstyrelsen, F1:29, 
Kommunarkivet Årjängs Kommun 
18 Wångmar, Erik, 2003, s.37, 205 
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2.3 Bifall till kommunsammanläggningen 
Kommunfullmäktige i Töcksmarks kommun beslutade till sist på sitt 
fullmäktigesammanträde i augusti 1972 att rösta för ett bifall till förslaget om 
sammanläggning av kommunerna. Kommunalfullmäktige biföll följande: 

Att kommunerna Årjäng och Töcksmark enligt gällande plan för länets framtida 
indelning i kommuner den 1 januari 1974 sammanlägges till en kommun. 

Att den nybildade kommunens namn skall vara Årjäng. 

Att användningsområdet för de av kommunerna förvaltade donationerna skall vara 
oförändrat. 

Att staten i samma utsträckning som hittills skall vara väghållare inom den nybildade 
kommunens område. 

Att beslutanderätten för den nybildade kommunen skall intill dess indelningsändringen 
träder i kraft utövas av sammanläggningsdelegerade med följande antal och fördelning 
mellan kommunerna (se tabell 2).19 

Runar Patriksson och Walter Christoffersson (ledamöter på den politiska högerkanten) yrkade 
på avslag på förslaget med motiveringen att fullmäktige tidigare röstat nej till 
sammanläggning och att det inte fanns någon anledning till att ändra detta ställningstagande. I 
proposition till Patriksson och Christoffersson så anförde ordförande Gerhard Andersson 
m.fl. ett yrkade om bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes och genomfördes 
i frågan med utfallet 17 för bifall och 6 för avslag till förslaget, 5 ledamöter avstod från att 
rösta. 20 I de här protokollsanteckningarna så framträder det tydligt att det fanns två läger i 
kommunalfullmäktige, å ena sidan ledamöter från partier knutna till den socialistiska vänstern 
och å andra sidan de mer borgerliga och konservativa högerpartierna. Högerpartierna 
värderade en hög grad av kommunalt självstyre, vilket kom till uttryck i tillexempel den här 
voteringen, det påtalas som argument att beslut redan har fattats i frågan tidigare. 
Vänsterpartierna hade på riksnivå redan i den första kommunreformen sett det som ett 
problem att genomföra stora socialistiska reformer om kommunerna hade en för hög grad av 
självstyre, det här såg dock högerpartierna som en möjlighet för att kunna bedriva en mer 
försiktig borgerlig politik på ett kommunalt plan.21 I det här läget kan vi däremot anta att en 
del av oppositionen (förutom de som avstod i omröstningen) hade insett att en 
sammanläggning var oundviklig.  

Beslut om sammanläggning fattades även i Årjängs Kommun i september 1972 med samma 
lydelse som protokollet från Töcksmarks kommuns fullmäktige, på fullmäktigemötet i 
Årjängs Kommun så krävdes dock ingen votering och beslut om att bifalla förslaget fattades 
utan några övriga kommentarer. 22 

                                                           
19 Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige, KF §47, Töcksmarks Kommun 19720824, s.5, Kommunarkivet 
Årjängs Kommun 
20 Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige, KF §47, Töcksmarks Kommun 19720824, s.5, Kommunarkivet 
Årjängs Kommun 
21 Wångmar, Erik, 2003, s.240-241 
22 Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige, KF §104, Årjängs Kommun 19720928, s.23, Kommunarkivet 
Årjäng 
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2.4 Den avslutande fasen 
Samarbetsnämnden mottog beslutet om sammanläggningens bifall i september 1972 och efter 
en kort notis om detta bifall så behandlas få ärenden under den återstående delen av året. En 
sak som är tydlig efter beslutet om sammanläggning är att när det skulle tillsättas kommittéer 
och andra arbetsgrupper så är fördelningen av platser i dessa grupper i enlighet med 
delegatfördelningen (tabell 2).  

Tabell 2. Mandatfördelning av delegerade i den nya kommunens fullmäktige från 1 Januari 1974. 23 

Kommun Delegerade Suppleanter 
Årjäng 30 11 
Töcksmark 11 11 
Totalt 41 22 
Källa: Årjängs Kommunarkiv 

Resultatet av fullmäktigemötet blev sålunda att Töcksmarks kommun nu gick vidare i 
sammanläggningsfasen och de 11 delegerade från kommunen skulle företräda kommunen i 
den avslutande fasen. Vilket vill säga att i till exempel vid en sammanslutning om 5 
ledamöter så erhöll delegaterna från Årjäng 3 mandat och Töcksfors 2 mandat och respektive 
ort erhöll en suppleant. Arbetsordningen för att tillsätta delegerade till de olika nämnderna 
tordes ha utgått ifrån delegatfördelningen som grund, vilket utgår ifrån valdistrikten och de 
demografiska förutsättningarna, men kan även ha präglats av någon form av 
överenskommelse som träffats inom valberedningen. Men denna teori saknar stöd i det 
material som har undersökts. Enligt Wångmar så är dock inte min teori helt främmande vad 
gäller lokala överenskommelser som har sitt ursprung i den lokala identiteten. Wångmar 
anför att livsformsidentifikation (motsättningar mellan tätortskommuner och rena 
landsbygdskommuner) och sockenidentifikation kan ha givit upphov till att diskussioner kring 
den nya kommunens sammansättning fördes i valberedningen.24 För att tolka hur utfallet blev 
på lokal nivå så är det enligt Wångmar nödvändigt att ha i beaktande orten som motsatte sig 
sammanläggningens befolkningsstorlek och skatteunderlag. Det gjordes avsteg från 
reformens huvudprinciper när de nya kommunerna konstituerades såväl i den första som i den 
andra reformen. 25 

Samarbetsnämnden behandlade efter beslutet om sammanläggningen endast några få ärenden 
under 1973 av betydande karaktär som förberedande inför kommunsammanslagningen, bland 
annat en fusion mellan (allmännyttiga bolag och stiftelser) stiftelserna Årjängshus och 
Töcksmarkshus till att bilda det gemensamma bostadsbolaget som skulle komma att bli 
Årjängshus (nuvarande Årjängs Bostads AB). Samarbetsnämnden ansökte även om att 
kommunen skulle få etablera ett glesbygdsgymnasium samt behandlade frågor berörande 
skolskjutsar. 26  

                                                           
23 Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige, KF §47, Töcksmarks Kommun 19720824, s.5, Kommunarkivet 
Årjängs Kommun 
24 Wångmar, Erik, 2003, s.51-54, 143,171-172 
25 Wångmar, Erik, 2003, s.60, 155 
26 Sammanträdesprotokoll, Samarbetsnämnden, Årjängs Kommun 19730117 §4, §5,  Årjängs Kommun 1971-
1973 Samarbetsnämnden, A16:7, Kommunarkivet Årjäng 
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Under 1973 upphör i stort sett samarbetsnämndens arbete och den nya delegerade 
fullmäktigeförsamlingen tar vid för att bygga upp strukturen kring den nya kommunen. 
Kommunblocket medförde i praktiken efter bifallet att det fanns tre separata 
fullmäktigekonstellationer, en för vardera äldre kommun och en för den blivande nya 
kommunen. 27  

Sista kommunalfullmäktige i Töcksmarks kommun ägde rum den 13 december 1973 på 
Gränshotellet i Töcksfors mellan klockan 19:00 och 19:30 med 32 tjänstgörande ledamöter. 28 
Ordförande Gerhard Andersson lämnar en återblick på Töcksmarks kommuns utveckling 
sedan den tidigare sammanläggningen 1952 och konstaterar att den industriella utvecklingen 
varit god och hoppas att detta inte ska stagnera. Ordförande och Vice ordförande Helge 
Sjöstedt lämnar ett stort tack till personalen, nämnderna och fullmäktige för den gångna 
mandatperioden. Därmed upphörde Töcksmarks kommun 31 december 1973. 

På äldreboendet Kvarnåsen i Årjäng den 17 december 1973, var sista gången 35 
tjänstgörande i kommunalfullmäktige i Årjängs kommun höll sammanträde. 29 I det 
avslutande anförandet i fullmäktiges protokoll lämnar dåvarande ordförande Gustav 
Svensson ett stort tack till fullmäktigeledamöterna och önskar att ett fortsatt gott samarbete 
kommer till att föreligga även i den nya kommunen. Ordföranden visar sin uppskattning till 
de involverade för deras goda samarbete den senaste treårsperioden innan sammanläggningen 
och framför tron om att detta goda samarbete även ska råda i den nya kommunen. 30 I det 
avslutande protokollet finns egentligen inget mer som antyder att det en månad senare 
kommer till att vara en helt ny kommun och att den gamla kommunen upphör i sin befintliga 
konstellation. 

2.5 Den nya kommunen 
Efter att respektive kommun hade beslutat om att gå samman så skickades en kallelse ut från 
den av länsstyrelsen förordnade sammankallande Gustav Svensson till de delegerade 
ledamöterna till ett fullmäktigesammanträde för att välja valberedning i november 1973 och i 
december samma år förrättades val till nämnderna som nu skulle tillsättas inför 1974 års 
verksamhetsår i den nya kommunen. 31 

En av de första centrala frågorna som togs upp i samband med fullmäktigesammanträdet i 
december 1973 var när och på vilken ort kommunfullmäktiges fullmäktigesammanträden 
skulle hållas fortsättningsvis. Fullmäktige beslutade att sammanträdena skulle alternera 
mellan Årjäng och Töcksfors. 32 Vilket kan ses som en god gest gentemot Töcksfors för att 
minska missnöjet hos de som ansåg att centrum förskjutits till Årjäng. 

Valen som förrättades tenderade till att ha en fördelning med orternas intressen i centrum. 
Nämnderna skulle i den mån det gick tillsättas med proportionellt lika många ledamöter 
(utifrån delegatfördelningen) från Årjäng som från Töcksfors och i de fall där antalet 

                                                           
27 Kommunfullmäktigeprotokoll, Årjängs Kommun 1973-1976, Kommunarkivet, Årjäng 
28 Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige, Töcksmarks Kommun 19731213, s.1-11, Kommunarkivet 
Årjäng 
29 Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige, Årjängs Kommun 19731217, s.1, Kommunarkivet Årjäng  
30 Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige, §127, Årjängs Kommun 19731217, s.13, Kommunarkivet 
Årjäng 
31 Sammanträdesprotokoll 1973-1976, Kommunfullmäktige, Årjängs Kommun, Kommunarkivet Årjäng 
32 Sammanträdesprotokoll 1973-1976, Kommunfullmäktige, §10, Årjängs Kommun, Kommunarkivet Årjäng 
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ledamöter blev udda så blev i de flesta fall en suppleant tillsatt från den ort som var 
underrepresenterad.  

Då det skulle tillsättas ledamöter i någon konstellation som uteslutande behandlade ena ortens 
intressen så var det enbart ledamöter från den orten som tillsattes, ett exempel på detta kunde 
vara överförmyndare för den gamla kommunens geografiska område eller diverse stiftelser 
och folketshusföreningar som härhörde från någon ännu äldre kommunkonstellation. 

Ett undantag från denna uppkomna kutym blev dock exempelvis ledamöter i 
kommunstyrelsen där 2 ordinarie ledamöter av 11 och 2 ersättare av 11 var från Töcksfors, i 
vad som kan utläsas från protokollet så hade valberedningen varit oeniga i frågan och 
fullmäktige voterade kring två olika propositioner. Varav det alternativet med flest ledamöter 
från Årjäng vann bifall. Samma undantag återfinnes bland annat även i den sociala 
centralnämnden och byggnadsnämnden. Vid de här valen tycktes inte ledamöterna från 
Töcksfors ha något emot att deras ort blev underrepresenterad, det är inget som kommer till 
uttryck i handlingarna.  

Vid förrättandet av val av vice ordförande för den skyddade verksamheten så blev det dock 
votering kring ordförandeskapet och valberedningens förslag byttes ut efter ställd 
proposition. Namnet som valdes till vice ordförande var dock även det en ledamot från 
Töcksfors. 

Förklaringen till varför så få val ifrågasattes och att det inte voterades kring alla val kan ha 
flera förklaringar, men enligt regeringens egen utredning så har alla kommuner sedan 1952 
tillämpat ett representativt system vid förrättandet av val inom kommunerna.33 Det tyder på 
en form av demokratisk acceptans. 

 Under 1974 löper arbetet i nya kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på utan några 
större påstötningar avseende konflikter eller extra voteringar som kan hänföras till olika 
intressen orterna emellan. Fram tills sista mötet som kommunfullmäktige förrättar i december 
1974 avseende sammanträdesdagar för 1975. Förslaget från arbetsutskottet angående att 
förlägga samtliga sammanträdesdatum i Årjäng har bifallits från kommunstyrelsen och 
ledamoten  

KF § 174  Dnr 614/74  01.910 
Sammanträdesdagar 1975 

[…] 
_______ 
Kommunstyrelsen beslutar 
att bifalla arbetsutskottets förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
I enlighet med arbetsutskottets förslag. 
_______ 
Gösta Andersson yrkar att sammanträdena som hittills skall alternera mellan Årjäng 
och Töcksfors. 

Bruno Alexandersson yrkar att annonsering ej skall ske i Värmlands-Bygden. 
 

                                                           
33 Om utvärdering av kommunindelningsreformen, beslutad 10 november 1978, Prop. 1978/79:61, Sveriges 
Riksdag, s.17 
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[…] 
 
Efter ställda propositioner på förslagen om plats för sammanträdena finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutit bifalla kommunstyrelsens förslag. 34 

Ledamoten Gösta Andersson yrkar att sammanträdena även fortsättningsvis ska alternera 
mellan de två orterna. Det yrkas även i samma protokoll att annonsering om möten ej ska ske 
i Värmlands-Bygden av ledamoten Bruno Alexandersson. Mötet finner efter votering att 
yrkandet om att ej annonsera ut mötet i Värmlands-Bygden får avslag av fullmäktige med 21 
röster mot 15 och en ledamot som avstod. 35  

Vad som är anmärkningsvärt i det här protokollet är hur snabbt det kunde bestämmas 
huruvida fullmäktigemöten skulle alternera eller ej. Beslutet avgjordes per acklamation, utan 
votering i frågan.  
Med tanke på vad som framkom i protokollet så lade församlingen större vikt vid vilken 
tidning det skulle annonseras möten i kontra var möten skulle förrättas. Det fanns ledamöter 
från gamla Töcksmarks kommun som uppenbarligen röstade för att enbart hålla 
fullmäktigemöten i Årjäng. Vilket kan tyda på en acceptans om att det nu var en ny kommun 
och att nya rutiner som skulle ta vid. Den här frågan väcktes inte mer under följande års 
fullmäktige möten. 

Enligt Wångmar så var förekomsten av regionalt motstånd till kommunsammanslagningarna 
särskilt tydliga i Värmland. Ett resonemang som jag kan instämma i med tanke på de 
interpellationerna som kommit till uttryck i de handlingar jag har analyserat. En annan plats 
det kom sig tydligt till uttryck var även i Örebro län enligt Wångmar. Främst i kommuner 
med mellan 1000 och 2000 invånare så föreföll det sig finnas störst motsättningar, speciellt i 
de fallen där processerna blev långdragna. 36 Vilket i allra högsta grad stämmer in på min 
studie. Det var en långdragen process mellan två orter som hade motsättningar, det var två 
mindre kommuner i Värmland och invånarantalet var lågt på orterna. Vad jag erfarit efter att 
ha talat med företrädare och tjänstemän från andra kommuner i så väl Värmland som i andra 
delar av landet så fanns det lokalt uttalade motsättningar och i förhållande till andra 
kommuner med liknande problematik så tedde sig situationen som förelåg i dessa kommuner 
sig inte så värst olik andra sammanläggningar i landet, utan kan snarast ses som ett lättare fall 
i jämförelse. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Sammanträdesprotokoll 1974, Kommunfullmäktige, §174, Årjängs Kommun, Kommunarkivet Årjäng 
35 Sammanträdesprotokoll 1974, Kommunfullmäktige, §174, Röstlängden, Årjängs Kommun, Kommunarkivet 
Årjäng 
36 Wångmar, Erik, 2003, s.257 
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3. Analys och diskussion 

3.1 Uppfyllandet av syfte samt besvarande av forskningsfrågor 
Hur var kommunernas inställning inför sammanläggning till en ny gemensam kommun? 

Kommunerna var kluvna i sin inställning, Årjäng bibehöll en neutral inställning till 
sammanläggningen, vilket kan förklaras på flera vis. Dels att de inte kände någon form av 
identitetskris då de skulle få förbli den centrala orten i den nya kommunen och dels med att 
de längs med vägen redan hade genomgått en sammanläggning där Töcksmark dock inte ville 
vara delaktiga. Över lag var Årjäng positivt inställda till denna sammanläggning. 

Töcksmarks kommun hade i ett tidigare skede på 1950-talet blivit centralort för sina 
kranskommuner och ville behålla den statusen även framöver. Förslaget om sammanläggning 
hade varit på tal under en lång tid och förslaget hade förkastats av fullmäktige i tidigare 
fullmäktigeförhandlingar, vilket framgår av de protokollen som jag har behandlat inom ramen 
för den här studien. Till slut insåg dock fullmäktige i kombination med utredningar och de 
lagändringar som föreföll under tiden att de var tvungna att vara delaktiga i en 
sammanläggning för att undvika att det skedde med tvång, vilket hade skett i den tidigare 
storkommunreformen. 37 Men det resulterade ändå i en något som kan liknas med ett sista 
försök från oppositionen på kommunfullmäktiges möte där den sista förhandlingen om 
sammanläggningen behandlades i form av votering och påvisade att ett tydligt motspjärn i 
frågan fortfarande fanns. De ledamöterna som var emot en sammanläggning hade antagligen 
en rädsla för att orten skulle riskera att hamna i den nya kommunens periferi.   

När det senare i den nya kommunen togs upp frågor av karaktär för de gamla kommunernas 
intressen så tenderar den nyvalda fullmäktigeförsamlingen att ha nått konsensus. 

Vilken typ av frågor i sammanläggningsförhandlingarna kan ha varit extra känsliga och 
skapade motsättningar? 

Utifrån källmaterialet så kan frågor direkt knutna till sammanläggningsprocessen ses som de i 
synnerhet mest känsliga frågeställningarna som skapade motsättningar inom kommunblocket, 
det framkommer i form av formella protokollsanteckningar där det begärs votering i de frågor 
som rör sammanläggningen med sparsam motivering. I brevet från Torgny Ericsson så lyfts 
en mer personlig reflektion kring en bakomliggande rädsla i att om kommunfullmäktige inte 
tar upp frågan igen så är farhågan att det kommer gå illa för Töcksmark då kommunen 
rimligtvis borde visa ett intresse för att vara med och forma den nya kommunen inledningsvis 
när det ändå gjorts en partiell sammanläggning.  

Det kan sålunda tolkas som att ledamöter som röstade emot förslaget var rädda för att förlora 
sin kommunala status och hamna i utkanten av centrum – i periferin, medans de som röstade 
för förslaget delade den uppfattningen fast på ett annat sätt, de ville vara med inledningsvis 
för att kunna styra undan känslan av att vara ett ”bihang” utan möjlighet att påverka om de 
anslöt sig senare. Den här hypotesen skulle kunna vara den som förklarar en del av 
motsättningarna då den lokala identiteten stod på spel för den mindre kommunen alternativt 
så kan det antas att det var det de lokala politikernas egna värderingar som låg till grund av en 
mer principiell natur.  

                                                           
37 Wångmar, Erik, 2003, s.166 
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Frågor rörande byggnationer, vård, skola och omsorg var generellt explosiva frågor och 
vardera kommun genomförde stora satsningar innan sammanläggningen för att garantera att 
medel och beslut fanns och hade avsatts för deras respektive intressen innan kommunerna 
skulle ha en gemensam kassa att finansiera den kommunala servicen med. Vilket kan liknas 
med något av en kapplöpning för att vinna fördelar i samband med sammanläggningen och 
förebygga att den andra orten lade beslag på alla medel och att en ort hamnade i periferin 
direkt vid starten av 1974.  

En fråga som kan tolkas vara en eftergift för att bibehålla lugnet i den nya kommunen var på 
vilken ort fullmäktiges sammankomster skulle äga rum. 1974 alternerade sammankomsterna 
mellan orterna, senare skulle dock sammankomsterna endast hänskjutas till Årjäng från 1975. 
Detta kan ha varit en av de delikata identitetsfrågorna som placerade gamla Töcksmark i 
periferin och tordes vara av känslig karaktär då det ändå ifrågasattes i fullmäktige 1974 men 
dock utan gehör från övriga ledamöter. 

Vad kan förklara dessa motsättningar och hur kom man förbi eventuella motsättningar för att 
genomföra sammanslagningen? 

I grunden kan vi göra antagandet om att Töcksmarks kommuns bakomliggande 
identitetsfrågor egentligen inte härhör till någon specifik fråga mer än att 
sammanläggningsfrågan var den centrala frågan som utlöste motsättningarna som gav sig till 
känna i protokollen. Detta lämnade avtryck i källmaterialet med dokumenterade voteringar, 
skrivelser och interpellationer. Vägen förbi dessa motsättningar var snårig och det krävdes 
extra tid och möten med såväl Landshövdingen som korrespondens med diverse myndigheter 
knutna till sammanläggningsprocessen. 

Jag vill påstå att ledamöterna som företrädde respektive kommun i samarbetsnämnden tidigt 
förstod att Töcksmarks kommun inte skulle klara av kriterierna som ställdes på befolkning 
och tillväxt för att få behålla sin kommunala status. Några av ledamöterna i 
kommunfullmäktige gjorde frågan till en principfråga att ifrågasätta sammanläggningen då 
det inledningsvis skulle baseras på frivillig basis. När det sedan kom utredningar, lagar och 
direktiv som pressade kommunerna mot en sammanläggning så blev det ännu mer en fråga 
om identitet och med tiden bildades två läger, å ena sidan en konservativ falang som såg 
sammanläggningen som en undergång för deras lokala identitet och självstyre underbyggd 
med rädslan över att förlora sin kommunala service då de hamnade utanför centrum i den nya 
kommunen. Och å andra sidan en falang som senare blev majoritet som förstod innebörden 
av att för sin egen överlevnad och bygdens bästa ansluta sig till den större kommunen, delvis 
kan även dessa falanger förklaras av politiska och ideologiska faktorer. Wångmar framför 
även ännu en teori för varför vissa ledamöter fortsatte sin kamp för att bibehålla kommunens 
suveränitet in i det sista. Det kan med stor sannolikhet ha varit att ledamöterna de kände att 
deras personliga makt som politiker var hotad och att de riskerade att inte få vara med i de 
beslutande organen i framtiden.38 Den farhågan besannades utifrån att två 
fullmäktigekonstellationer på cirka dryga 30 ledamöter vardera nu uppgick i en, det blir då 
naturligt att minska antalet förtroendevalda och på så vis så blev det cirka 30 ledamöter färre i 
den nya kommunen. 

                                                           
38 Wångmar, Erik, 2003, s.206 
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Förändringsfasen krävde tid och kompromisser för att övergå i ett beslut för 
sammanläggningen, och det är helt enkelt en fråga om de mjuka värdena kontra hårda 
byråkratiska fakta som kan förklara denna omvälvning som skedde, och givetvis den 
demokratiska faktorn, majoriteten som röstade för bifall i frågan. 

En annan aspekt som är tydlig är hur Årjängs kommuns heraldiska vapen förändrades i 
samband med sammanläggningen. Vilket kan tyda på en kompromiss för att Töcksmark ändå 
skulle få ha någon form av identitetsavtryck kvar i den nya kommunens representation utåt i 
dokument och marknadsföring (se bilaga 2). 

Vid en återkoppling till syftet med denna studie så ser jag att syftet har uppnåtts då jag i mitt 
arbete har undersökt och belyst de aktuella årtalens kommunala handlingar som har berättat 
om de motsättningar gentemot en kommunsammanläggning som förelåg.  

3.2 Diskussion 
Utifrån de handlingar som jag har analyserat som berör sammanläggningsprocessen så kan 
jag konstatera att Årjängs kommun behöll en neutral inställning utan några utsvängningar om 
att vara tydligt för eller emot en sammanläggning av kommunerna.  

I Töcksmarks kommun var tonen desto hårdare och motsättningarna flera. Utifrån protokollen 
så kan jag mestadels bara göra antaganden kring hur resonemanget och ledamöternas tankar 
gick i frågan. Vilket framgår av min kronologiska redogörelse för gången i ärendet så är det 
främst ifrån de arkiverade handlingarna från fullmäktige i Töcksmark som fakta kring 
sammanläggningen har framkommit. Vad som däremot framträder i handlingarna är att det 
har funnits en oenighet internt i Töcksmarks kommunfullmäktige bland ledamöterna.  

Den teoretiska ramen jag anförde inledningsvis angående motsättningar kring centrum och 
periferi återfinns inte tydligt i protokollen. Det som finns i protokollen är däremot 
indikationer kring att det faktiskt existerade motsättningar då kommunen inte gick med vid 
första sammanläggningsprocessen, utan frågan skulle behöva flera år till innan det fattades ett 
definitivt beslut i frågan. 

Utifrån forskningsläget så framgick det ganska snabbt att Wångmars diskussion kring de 
partipolitiska motsättningarna vid storkommunreformen på lokal nivå var ett faktum som 
kom till uttryck i de kommunala handlingarna när det skulle voteras även denna gång i den 
andra kommunreformen, i enlighet med regeringens egen utredning 1978 så förelåg det 
ideologiska motsättningar på lokal nivå för en sammanläggning. De borgerliga partiernas 
representanter behöll en negativ inställning till sammanläggningen (observera dock att 
förslaget hade förkastats en gång innan det bifölls) trots att partierna centralt över lag var för 
en sammanläggning, det indikerar också på att det nödvändigtvis inte var partiets ideologi 
som styrde dessa ledamöter att rösta emot förslaget utan att det hade med den lokala 
identiteten att göra utifrån ledamöternas egna perspektiv och uppfattning om vad ortens bästa 
skulle vara för framtiden. 

Vad jag har fått höra av lokalbefolkning och politiker är att det har funnits motsättningar 
vilket jag nu med den här studien kan bekräfta att det har funnits. Min undersökning kan 
bidra med att öka förståelsen för att det även idag fortfarande finns. Det har talats om att det 
var hetsa diskussioner kring var en eventuell flygplats skulle förläggas och diskussioner kring 
att den inte skulle förläggas i Årjäng som var centralort och inte heller i Töcksfors. Några 
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belägg för dessa resonemang har jag inte funnit i mitt analyserade material, det tillsattes dock 
en flygplatskommitté, så vi kan ana att diskussionen har ägt rum. Samma frågetecken lär ha 
funnits kring huruvida Årjängstravets placering skulle fastställas.  

Handlingarna som jag har analyserat speglar två till synes vanliga kommuner med frågor 
angående den sociala servicen, beslut om hundskatt, upprustning och nybyggnation av 
bostäder m.m.  

Frågor kring den identitetskris som jag hade som mål att sätta pennan på framträder enbart i 
form av fragment i offentliga handlingar. Hur identitetsfrågorna verkligen gav sig till känna 
kan vi bara anta utifrån de fragment som finns bevarade i arkivet och möjligen i en utökad 
studie som innefattar lokalpressens intervjuer och reflektioner från de individer som var med 
när det begav sig. 

Min analys av materialet speglar den kronologiska tidslinjen för hur processen rent 
demokratiskt föregick och avstannar med till stor del datum och citat från protokoll med 
anledning av avgränsningarna för studien. 

Vad jag själv reagerade på i handlingarna som kan ge en tanke om hur kompromisserna kring 
lokalidentiteten gav sig till uttryck för eftervärlden är i respektive kommuns heraldiska 
vapensköld. Årjängs kommunvapen ser i sig ut att vara likadant idag som 1973, med ett 
undantag, hästskorna som låg i ramen runt skölden, dessa har ersatts med de kors som fanns i 
Töcksmarks kommuns vapen. Det kan tyda på att det gjordes en heraldisk kompromiss för att 
tillvarata identiteten för de båda kommunerna, eller var det en eftergift för Årjängs kommun 
gentemot Töcksmarks kommun? 

Vad som är klart tydligt i arkivmaterialet är att det inte tydligt anför att det har med den 
lokala identiteten att göra att motsättningarna finns. Men det finns å andra sidan inga 
argument till varför det finns ett motstånd till en sammanläggning. Vi kan egentligen bara 
anta att det rent teoretiskt utifrån källmaterialet fanns en motsättning och att den har sin grund 
i ledamöternas egna uppfattning kring sitt eget bästa och vad de ansåg var kommunens bästa.  

För Årjängs kommun så har det varit en resa från nio kommuner till att bli en stor gemensam 
kommun som än idag är bestående. Resan till nutid har varit kantad av intressekonflikter och 
tidsenliga förändringar som har präglat kommunens utveckling och framtid. Idag har invånare 
och politiker naturligt med generationsskiften och organisationsförändringar en acceptans för 
att den kommunen som finns idag, 45 år senare är en helt annan än de kommuner som fanns 
förr. Kortfattat så har det konsensus som fattades 1974 rotat sig och utvecklats tillsammans 
med samhället. 

Vad som lämnas oberört öppet för vidare forskning är hur lokala medier rapporterade kring 
sammanläggningen och vilka yttranden respektive kommun gjorde i media för att ge en bild 
av deras syn på sammanläggningen utöver vad jag nu har presenterat, som framgår av 
befintliga arkiverade protokoll. Ett annat forskningsuppslag inom ämnet som jag kan se som 
intressant är att undersöka hur vanligt det var och om det förekom uttalade lokala 
överenskommelser när val till nämnder och stiftelser förrättades med beaktning av någon 
form av proportionellt demografiskt motiv. Enligt regeringens egen utredning av de 
kommunala reformerna så har val förrättats utifrån valdistrikten med de lokala partiernas stöd 
från befolkningen men har de val av ledamöter som gjordes i respektive valberedning varit 
präglade av lokalism och med beaktande av lokal identitet? 
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Sammanfattning 
Regeringen och Kungliga Maj:t drev en linje om att Sverige behövde reformera kommunerna 
så att de kunde bli ekonomiskt och socialt starkare, resultatet blev en riksomfattande reform 
som avgjordes i flera steg. I min studie så har jag tittat på min hembygd och hur den senaste 
kommunsammanläggningens motsättningar gav sig till känna i de kvarlevor som finns i 
kommunarkivet.  

Kommunsammanläggningen skapade motsättningar på lokal nivå. Mindre orter som skulle gå 
samman med en större ort kände sig i flera frågor överkörda av stat och myndigheter som 
motade dessa små kommuner samman, resultatet blev att de mindre kommunerna i respektive 
kommunblock förlorade sin suveränitet som kommun. Vägen från mindre 
landsbygdskommun för att gå upp i en storkommun var snårig. – Vilket min studie lyft fram i 
detta geografiska område. 

Huruvida den lokala identiteten fick sig en törn så kan protokollen spegla detta till viss del 
mellan raderna. Då extra tid och sammanträden krävdes för att uppnå en fullgod 
kommunsammanläggning 1974. 

De faktorer som skapade motsättningarna i den här kommunsammanläggningen härhör dels 
från det att frågan väcktes från regeringen och som senare mynnade ut i en konflikt kring 
vilken ort som allmän service och kommunal makt skulle utgå ifrån och dels ifrån en 
lokalpatriotisk anda som ledamöterna i kommunfullmäktige var tvungna att värdera gentemot 
vad som egentligen skulle gagna kommuninvånarna på lång sikt. En form av 
lokalidentitetskris som var tvungen att bearbetas för att nå över tröskeln.  

Vad som är klart tydligt i arkivmaterialet är att det inte tydligt anför att det har med den 
lokala identiteten att göra att motsättningarna finns. Men det finns å andra sidan inga 
argument till varför det finns ett motstånd till en sammanläggning. Vi kan egentligen bara 
anta att det rent teoretiskt utifrån källmaterialet fanns en motsättning och att den har sin grund 
i ledamöternas egna uppfattning kring sitt eget bästa och vad de ansåg var kommunens bästa.  
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Summary 
The Government and the Royal Majesty held a line that Sweden needed to reform the 
municipalities so that they could become financially and socially stronger, to get the result a 
nationwide reform was needed. 

In my study, I have looked at my hometown and how the latest municipal association's 
contradictions made themselves felt in the remains that exist in the municipal archive. 
The municipal assembly created contradictions at the local level. Smaller places that would 
merge with a larger city was in several issues crossed over by the state and authorities that 
merged these small municipalities together, the result was that the smaller municipalities in 
each municipalityblock lost their sovereignty as a municipality. The road from smaller rural 
municipality to merge up in a big municipality was tricky. 

Whether or not the local identity got a thorn, the protocols can reflect this to some extent 
between the lines. Extra time and meetings were required to achieve a satisfactory municipal 
assembly in 1974. 
The factors that created the contradictions in this municipal assembly belong partly from the 
issue being raised by the government and which later resulted in a conflict around which city 
that general service and municipal power would be based on and partly from a local patriotic 
spirit that the members of the city council had to to value against what would really benefit 
the local residents in the long term. 

A form of local identity crisis that had to be processed to reach the threshold. 
What´s really clear in the archive material is that it does not clearly indicate that it has to do 
with the local identity that the contradictions exist. But there are, on the other hand, no 
argument why there is a resistance to a merger. We can only assume that it was, theoretically, 
based on the source material there was a contradiction and that it was based on the leader´s 
own perception of their own good and what they considered for the municipality's best. 
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