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Abstract
The purpose of this essay is to investigate why the two Swedish municipalities of Frykerud and
Östmark were the only municipalities in Värmland that were forcibly merged by the state during
the ”Municipality block reform” of 1971, and whether local identities played a role in the
resistance against this reform.
The study is designed as a comparative case study and builds on both history and political
science to analyze the topic from a broader perspective. Based on the research situation three
theoretical theses have been formulated, the durability of which will be tested in the analysis part
of the essay.
The study notes that Frykeruds resistance against the ”Municipality block reform” started
when the reform prevented a planned retirement home construction in the municipality. In the
analytical part of the essay, the author discusses how the discontent can be interpreted as
symptomatic of bourgeois centralization resistance, as well as being due to the fact
that traditional, local self-government as a political subject was perceived as threatened. In
Östmark, the "Municipality block reform" developed into a political struggle between the
reformist Social Democrats and the "reform-skeptical" conservative parties. The battle started
with disagreements over the completions of investments in the municipality.
In the analysis section, the hypotheses previously formulated have been tested, and the author
also formulates a new hypothesis regarding the local communities and local identities' political
role in the resistance against the "Municipality block reform".

Sammanfattning
Uppsatsens syfte är att undersöka varför de två kommunerna Frykerud och Östmark var de enda
värmländska kommunerna som tvångssammanslogs i samband med kommunblocksreformen
1971, och huruvida sockengemenskaper och sockenidentiteter spelade någon politisk roll vid
motståndet gentemot kommunblocksreformen.
Undersökningen är utformad som en komparativ fallstudie och tar avstamp i såväl historisk
som statsvetenskaplig forskning för att på så sätt angripa ämnet från ett bredare perspektiv.
Utifrån forskningsläget är tre teoretiska utgångspunkter formulerade, dessa är arbetshypoteser
vars hållbarhet skall testas i uppsatsens analysdel.
I uppsatsen konstateras att Frykeruds motstånd gentemot kommunblocksreformen grundade
sig i ett missnöje mot att reformen hindrade ett planerat ålderdomshemsbygge i kommunen. I
uppsatsens analysdel diskuteras hur missnöjet kan tolkas som symptomatiskt för borgerlig
centraliseringsmotstånd, men också som ett tecken på hur det lokala traditionella självstyret och
politiska subjektet upplevdes som hotat. I Östmark kom kommunblocksreformen att utvecklas
till en inomkommunal politisk strid mellan den reformvänliga socialdemokratin och den
reformskeptiska borgerligheten. Striden tog sin början i de båda blockens avvikande åsikter
gällande de kommunala investeringsbehovens slutförande.
I undersökningens analysdel prövas de hypoteser som tidigare formulerats, och författaren
formulerar även en ny hypotes gällande sockengemenskapernas politiska roll i samband med
kommunblocksreformen.

1. Inledning
1.1

Problemformulering

Från 1990-talet fram till idag har antalet kommunala partier1 fördubblats i antal.2 Man skulle
nästan kunna tänka sig att Sveriges inträde i EU födde en känsla av marginalisering hos många
svenskar; ”om Sverige nu endast är en liten del av det stora EU, hur liten del är då inte vår
kommun av hela EU?”. Den växande skaran av kommunala partier skulle alltså kunna ses som en
motreaktion till ”europeiseringen”. Ofta framför dessutom kommunala partier en skepticism
gentemot de etablerade partierna, vilka man anser sig ”veta bäst”3, trots att de ”är helt
ointresserade av att lyssna på och respektera folkviljan”4. Kommunala partier vill alltså göra sig
till talespersoner för ”folkvilja” och slå ett slag för den lokala gemenskapen.
Sverige har en lång historia av lokalt politiskt inflytande. Med start efter reformationen i
Sverige, blev stämmorna i sockenstugorna en symbol för den politiska arena som lokalsamhället
trots allt utgjorde. Här fanns möjligheter till inflytande, här möttes torpare och hemmansägare
kring bordet, här utövades någon mån av lokal autonomi. Då socknarna och stämmorna under
1800-talet blev grundstenarna för den kommunadministration som växte fram, cementerades den
traditionella politiska roll som de, i någon mån, självstyrande socknarna utgjorde.

Med ”kommunala partier” menas partier präglade av ”lokalism”, dvs ideologi främst präglad av identifikation med
den egna kommunen (till exempel ”Åselepartiet” eller ”Hela Sunne”). Partierna betecknar sig ofta som
”tvärpolitiska” och präglas av det egna samhällets upphöjda värde. Se Åberg & Ahlberger, De kommunala
partiernas ideologiska bas. Sockenidentiteternas återkomst, 2014.
2 Christer Ahlberger & Martin Åberg (red.), Makt och missnöje. Sockenidentiteternas återkomst i lokalpolitiken,
1970-2010, Nordi Academic Press, Lund 2014 (under utgivning)
3 Citatet är taget från det kommunala partiet ”HELA Sunnes” stadgar,
http://www.helasunne.se/Dokument/Stadgar%20Hela%20Sunne.pdf (2014-04-17).
4 http://www.helasunne.se/Dokument/Stadgar%20Hela%20Sunne.pdf (2014-04-17).
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Det verkar alltså som att de historiska rötterna till den ”kommunala ideologin” och
”kommunidentifikationen” sträcker sig längre tillbaka än till Sveriges EU-inträde, till och med
ännu längre tillbaka än nationalismens framfart vid 1800-talets början. Jag menar att den
kommunala ideologin och ”kommunidentifikationen” är en rest som lever kvar sedan
sockenstämmans och sockenkommunens dagar. Med tanke på den verkan de kommunala
partierna har idag, vore det därför intressant att undersöka dess rötter, och den kraft som de
lokala gemenskaperna utgjort genom historien. En lämplig utgångspunkt för en sådan
undersökning, vore således kommunsammanslagningarna under 1900-talet, då de gamla
sockenbaserade administrationerna utmanades och slogs samman för att bilda större och mer
ekonomiskt bärkraftiga kommunblock.

1.2

Syfte och frågeställningar

Arbetet syftar främst till att undersöka varför de två värmländska landskommunerna Frykerud
och Östmark valde att göra motstånd gentemot kommunblocksreformen. Vidare vill jag
undersöka om protesterna kan relateras till upplevd sockenidentitet och lokal gemenskap.
Eftersom Frykerud och Östmark var de enda kommunerna i Värmlands län som staten
tvingades tvångssammanslå, vore det intressant att dels undersöka grunden för detta motstånd,
dels undersöka likheter och skillnader i de båda kommunernas behandling av reformfrågan. De
har likheter i att de båda var borgerligt styrda i samband med kommunblocksreformen, och att
båda tillgavs rollen som s.k. ”randkommun” då länsstyrelsens preliminära blockindelning
formulerades. Uppsatsen är således utformad som en komparativ fallstudie.
Tidigare forskning visar att sockengemenskapen har sin grund i den vitala politiska arena som
socknen utgjorde sedan tiden efter reformationen, och att sockenkommunen blev en tydlig
symbol för möjligheten till lokalt självstyre och inflytande. De kommuner som slogs samman vid
kommunblocksreformen hade alltså i de flesta fall en lång historia av relativt politiskt självstyre
bakom sig, vilket i många fall möjliggjorde en stark upplevelse av gemenskap och särskild
identitet i många kommuner(mer om detta under rubriken ”Tidigare forskning”). Det vore därför
intressant att undersöka huruvida den upplevda lokala gemenskapen spelade någon roll i
samband med protesterna gentemot kommunblocksreformen, då många av de gamla
kommungränserna förändrades radikalt.
Den röda tråden i undersökningen är kopplad till den tidigare forskning som presenteras.
Arbetet tar avstamp i forskning kring kommunhistoria samt statsvetenskapliga undersökningar
7

om legitimitet, och i analysen ämnar jag att jämföra resultatet med tidigare forskning och teori för
att på så sätt se om undersökningens resultat kan ge stöd åt tidigare forskning, eller om resultatet
genererar grund för nya teorier.
Frågeställningarna är formulerade enligt följande:
1. Varför protesterade Frykeruds landskommun gentemot kommunblocksreformen?
2. Varför protesterade Östmarks landskommun gentemot kommunblocksreformen?
3. Spelade upplevd lokal gemenskap/identitet någon politisk roll i de båda kommunerna under
reformperioden?

1.3

Tidigare forskning

För att kunna förstå hur de svenska socknarna utgjorde grunden för moderna politiska enheter
måste vi börja med att kartlägga dess historia. Fram till att industrialiseringen tog sin början i
Sverige, var den absoluta majoriteten av befolkningen bönder. Till skillnad från de flesta
bönderna på den europeiska kontinenten, var en stor del av svenska bönderna självägande även
på medeltiden.5 Som en konsekvens av att många bönder ägde den jord de brukade, erhöll de en
mer självständig politisk position än vad många bönder på kontinenten gjorde.
Detta manifesterades i postreformationens Sverige. Då Gustav Eriksson(Vasa) förstatligade det
mesta av kyrkans egendomar, blev den kyrkliga eliten plötsligt beroende av
församlingsmedlemmarnas ekonomiska stöd. Stödet hade ett pris – bönderna krävde ökat
inflytande över den kyrkliga verksamheten.6 Sålunda fick bönderna en befäst plats vid
sockenstämmorna. Även om stämmorna var en institution vars främsta syfte var att förmedla
allvarsord och fostran från prästerskapet, hade bönderna möjligheter att påverka de beslut som
fattades. Historikern Peter Aronsson beskriver övertygande hur sockenstämman blev en plats där
de självägande bönderna som grupp formades till en politisk aktör.7 Trots att mötena inte hade
karaktären av ett demokratiskt parlament, hade prästerna skäl till att eftersträva någon form av
enighet kring de beslut som fattades. Då prästen inte tog hänsyn till den lokala opinionen kunde

5

Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & Åmark, Klas (red.), Svensk historia underifrån. [1], Tänka, tycka, tro, sid. 19,
Ordfront, Stockholm, 1993.
6 Aronsson, Peter, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850,
sid. 306, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1992.
7 Aronsson, Peter, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850,
sid. 307, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1992.
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det få konsekvenser, vilket Aronsson exemplifierar bland annat genom en händelse då
kyrkoherde Megalinus i Älmeboda dras inför rätta vid tinget – och förlorar(!), mycket tack vare
vittnesmål från församlingsmedlemmarna.8
Böndernas inflytande var givetvis begränsat, men inte obetydligt. På riksnivå hade de sin plats
vid riksmötena och riksdagen, och på lokal nivå mötte de eliterna vid häradstingen och
sockenstämmorna. Hur fick de denna möjlighet? Aronsson menar att mycket kan spåras tillbaka
till böndernas ekonomiska självständighet. Även historikern Eva Österberg kommer till samma
slutsats. Bönderna kunde till exempel fly krigstjänst eller försena skattebetalningar, vilket många
gjorde.9 Utan viss förankring av besluten kunde bönderna svara med civil olydnad. Vid vissa
tillfällen kunde stora folkliga missnöjen få mer dramatiska konsekvenser. Den beryktade
”daldansen” 1743 brukar fungera som klassiskt exempel på detta – bönderna uppfattade
skattebördan som alltför tung, och uppror organiserades på flera platser i landet.10 Även om
”daldansen” slogs ned, visade sig bönderna fullt kapabla till organiserat11 och självständigt
handlande. Det fanns alltså skäl för regimen att åtminstone låta bönderna känna att deras åsikter
blev hörda. Återigen: detta ska inte uppfattas som att böndernas makt var stor, men den fanns.
Med bakgrund av detta är inte böndernas närvaro vid förhandlingsborden ologisk, även om deras
inflytande var relativt begränsat.
Det rådde alltså inte brist på konflikter mellan grupper i samhället, varken på riks- eller
lokalplan, men det fanns alltså tidigt arenor där aktörerna kunde mötas och förhandla på ett sätt
som samtliga ansåg produktivt.
Även om makten på sockenstämmorna låg hos egendomsinnehavare (såsom adel eller
jordägare) innebar det inte att de jordlösa och fattiga var uteslutna från beslutslokalerna. Redan i
slutet av 1700-talet var de i regel närvarande som åhörare, i vissa fall även som funktionärer.12
Ungefär kring sekelskiftet 1800 medförde den starkt växande skaran jordlösa medborgare att de
gamla konkurrenterna, ståndspersonerna och bönderna, nödgades samarbeta för en lösning på

8

Aronsson, Peter, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850,
sid. 181, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1992.
9 Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & Åmark, Klas (red.), Svensk historia underifrån. [1], Tänka, tycka, tro, sid.
133, Ordfront, Stockholm, 1993.
10 Aronsson, Peter, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850,
sid. 335, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1992.
11 Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & Åmark, Klas (red.), Svensk historia underifrån. [1], Tänka, tycka, tro, sid.
133, Ordfront, Stockholm, 1993. Historikern Thomas Lindkvist menar att de medeltida bönderna inte upplevde sig
som bondeklass i klassisk mening, snarare en negativ sådan; de uppfattade en tydlig överhet. Detta kom dock
delvis att förändras under senmedeltid. Aronsson menar att bönderna först under 1700-talet kom att utveckla
klassmedvetenhet i reell mening (Aronsson, sid. 323).
12 Aronsson, Peter, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850,
sid. 161, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1992.
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det potentiella hot som proletariseringen kunde förorsaka.13 Social- och fattigvård blev således en
viktig uppgift för sockenstämman, och vid 1800-talets mitt blir det allt vanligare med jordlösa
representanter vid stämmorna.14
Återigen hade förhandlingsbordet vid sockenstämman blivit en plats för kommunikation och
förhandling mellan samhällets grupper. Det finns alltså skäl att tro att grundstenarna till vad som
populärt kallas ”den svenska modellen” lades långt tidigare än vid ”Saltsjöbadsavtalet” 1938.
Förhandling och kommunikation blev, som vi kunnat se, politisk kultur långt tidigare, och där
spelade socknen som politisk arena en central roll.
Några av de slutsatser Aronsson drar, vilka jag finner vara högst relevant för min undersökning,
är att sockenstämman blev dels en arena där bonden formades till politisk aktör, dels en
traditionsrik institution där bönder och vanligt folk upplevde självstyre.15 Hans resonemang ligger i
mångt och mycket i linje med Österbergs. Hon hävdar att relationen mellan de lokala aktörerna
och de statliga aktörerna i det tidigmoderna Sverige präglats av interaktion.16 Under 1800-talet var
kanske framför allt sockenstämmorna avgörande forum för gemensamt lokalt beslutsfattande och
ställningstagande gentemot staten. Där samlades människor från närliggande gårdar för att ta
ställning till påbud från staten, eller formulera egna ståndpunkter gentemot densamma.17 Det
kunde alltså handla om alltifrån att sköta den fattigvård som socknen ålagts, till att begära statlig
skattejämkning. Att låta medborgarna inneha någon form av lagfäst möjlighet att interagera med
statsmakten har varit viktigt, inte minst för de styrandes legitimitet.18 Österberg förlänger sitt
resonemang utifrån nämnda slutsatser, och menar att den svenska politiska historien präglats av
en särskild politisk kultur, vilken har gjort stora folkliga uppror och grova statliga
maktdemonstrationer till relativt ovanliga fenomen genom årens lopp.19 Det betyder inte att det i
Sveriges historia saknats incitament för folk att göra uppror mot statsmakten. Däremot menar

13

Aronsson, Peter, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850,
sid. 319, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1992.
14 Aronsson, Peter, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850,
sid. 161, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1992.
15 Aronsson, Peter, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850,
sid. 342 samt sid. 344, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1992.
16
Österberg, Eva, 'Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige: konflikt - kompromiss - politisk
kultur', Scandia (Lund)., sid. 75, 1989.
17 Österberg, Eva, 'Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige: konflikt - kompromiss - politisk
kultur', Scandia (Lund)., sid. 77, 1989.
18 Österberg, Eva, 'Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige: konflikt - kompromiss - politisk
kultur', Scandia (Lund)., sid. 74, 1989.
19 Österberg, Eva, Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige: konflikt - kompromiss - politisk
kultur, Scandia (Lund)., sid. 87, 1989.
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Österberg, att dessa uppror ofta kanaliserades genom de statliga institutionerna; det var betydligt
vanligare att konflikterna löstes via förhandlingar och inte genom våld.20
Österberg gör en viktig poäng när hon betonar att sockenstämmorna primärt var statens
förlängda armar, påbud och kommandon från staten kanaliserades via just tingen och
sockenstämmorna.21 Dock också som en institution där lokalinvånarna och dess förtroendevalda
har möjlighet att utöva autonomi och ta beslut som rör det egna samhället.22 Interaktionen gjorde
bönderna till politiska subjekt, och inte enbart objekt för statligt tvång.23 Den juridiska, eller
kanske snarare rättrådiga aspekten av de lokalpolitiska arenorna skapade också en folklig tillit till
dessa, vilket vi till exempel kunde se i fallet med domen mot kyrkoherde Megalinus. Det fanns en
legal praxis för alla att förhålla sig till. Österberg menar att förhandlingarna med staten inte
uppfattades som ett spel för gallerierna ur böndernas synvinkel.24 1862 års
kommunalförordningar var givetvis en tydlig milstolpe i befästandet av detta förhållande.
Viljan till någon form av förankring och enighet kring besluten löper som en röd tråd i
Aronssons och Österbergs studier av sockenstämmorna, vilket jag anser ger en god fingervisning
om den lokala politiska kulturen utvecklats genom årens lopp. Man kan fråga sig: hur bör viljan
till enighet uppfattas? Aronsson menar att socknen och dess invånare till stor del kan tolkas
utefter ”kommunalismens princip”:
Det tillgängliga goda i ett självhushållande samhälle sågs som ett nollsummespel där var och en hade
ett intresse av att bevaka status quo då en förändring till det bättre för någon måste betyda en
försämring för någon annan. Det verkar […] rimligt att anta att en sådan princip är starkare i ett
samhälle där en större del av den samhälleliga dynamiken utspelar sig inom ett överblickbart
lokalsamhälle, än i ett modernt samhälle där resursomfördelningarna sker i helt eller delvis
ogenomskådliga rum. Principen behöver alltså inte egentligen vara särskilt hårt knuten till
bondeproduktionen som sådan, utan mer till lokalsamhällets relativa självtillräcklighet och inre,
överlappande komplexitet, dess karaktär av homogen region, där många funktioner och nätverk
sammanfaller eller överlappar varandra i rummet. Johan Asplund tar fasta på hur detta faktum bör ha
påverkat människornas platsuppfattning, gjort den till en kollektivt betydelsemättad ort, en topofil plats,
i långt högre grad än vad som senare är möjligt. 25

20

Österberg, Eva, Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige: konflikt - kompromiss - politisk
kultur, Scandia (Lund)., sid. 89, 1989.
21 Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & Åmark, Klas (red.), Svensk historia underifrån. [1], Tänka, tycka, tro, sid.
133, Ordfront, Stockholm, 1993.
22 Österberg, Eva, 'Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige: konflikt - kompromiss - politisk
kultur', Scandia (Lund)., sid. 81, 1989.
23 Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & Åmark, Klas (red.), Svensk historia underifrån. [1], Tänka, tycka, tro, sid.
133, Ordfront, Stockholm, 1993.
24 Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & Åmark, Klas (red.), Svensk historia underifrån. [1], Tänka, tycka, tro, sid.
134, Ordfront, Stockholm, 1993.
25 Aronsson, Peter, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850,
sid. 307, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1992.
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Socknen som politisk enhet, och sockenstämman som arena för de politisk kommunikation
mellan medborgare och centralmakt, har alltså ett avsevärt historiskt djup. Socknen och stämman
blev en etablerad del av invånarnas syn på deras möjlighet till politiskt inflytande, en kanal för det
egna samhällets rätt till självstyre. Om man dessutom betänker sockenpolitikens enighetskultur
och Aronssons resonemang om kommunalism ovan, är det rimligt att anta att socknen som
gemenskap och som ”medvetanderum” har sin grund i denna historiska kontext.
Den lokala identitet och den känsla av självbestämmande som formats i de gamla socknarna, kom
att utmanas under 1900-talets kommunreformer. Den första, ”storkommunreformen” 1952, har
behandlats djupgående av till exempel historikern Erik Wångmar i avhandlingen ”Från
Sockenkommun till storkommun”. Storkommunreformen syftade till en sammanslagning av
sockenkommuner över hela landet för att bilda större kommunala enheter, ”storkommuner”. De
gamla sockenkommunerna ansågs för små för att kunna bära de framtida kostnaderna som de
statliga ambitionerna skulle innebära. De små sockenkommunerna var ett problem, ett hinder,
som var tvunget att lösas.26 Knappast anade riksdagsmännen hur starka de lokala
sockengemenskaperna visade sig vara.
Storkommunreformen blev en politisk krutdurk. På flera håll uppfattades reformerna som hot
mot det lokala politiska inflytandet och den traditionella lokala sammanhållningen. Ilskan och
retoriken tog i vissa fall närmast hatiska former, vilket jag visat i en tidigare uppsats.27 Protesterna
tog dock vägen via institutioner, såväl statliga organ som tidningar och media, även i dessa fall.
Storkommunreformen på 50-talet var den första och mest omfattande reformen som gjordes, då
2498 kommuner blev 1037 till antalet.28 39% av kommunerna tvingades staten
tvångssammanslå.29 Även sockenkommuner med få (<2000) invånare kunde ibland visa rent
principiellt motstånd mot någon form av sammanslagning. Här lutar Wångmar liksom Aronsson
åt att en närmast kommunalistisk anda verkar ha rått på sina håll.30 Det ska dock tilläggas att
protester av denna principiella typ var ovanliga överlag.
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27 Ahlqvist, Nils, ”En koloni under Sunne!” – om storkommunreformens lokala opinioner och konflikter”, Karlstad
Universitet, 2013.
28 Wångmar, Erik, Från sockenkommun till storkommun: en analys av storkommunreformens genomförande
1939-1952 i en nationell och lokal kontext, sid. 2, Växjö Univ. Press, Växjö, 2003.
29 Wångmar, Erik, Från sockenkommun till storkommun: en analys av storkommunreformens genomförande
1939-1952 i en nationell och lokal kontext, sid. 253, Växjö Univ. Press, Växjö, 2003.
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Många av de landskommuner som inte berördes av storkommunreformen hamnade i stället
under lupp när principbeslutet om den så kallade ”kommunblocksreformen” togs i riksdagen
1962.31 Storkommunreformen ansågs inte vara långtgående nog, större enheter krävdes för att
skapa tillräcklig ekonomisk bärkraft i de kommunala enheterna.32 Reformförslaget presenterades i
av den socialdemokratiska regeringen redan 195933. När riksdagen behandlade reformförslaget
1962 enades socialdemokraterna och folkpartiet om att kommunblocksreformen, till skillnad från
storkommunreformen, bör verkställas genom frivillighet från kommunerna.34
Tvångssammanslagningarna i samband med kommunblocksreformen blev dessutom färre till
antalet, vilket Wångmar menar är ett tecken på att statens auktoritet över kommunerna var ännu
starkare än tidigare.35 Kommunerna hade sannolikt dragit slutsatsen att de behövde agera
realistiskt, kompromisslöst motstånd hade under storkommunreformen visat sig ge liten effekt.36
Vid storkommunreformens genomförande fanns ingen tydlig oenighet mellan blockgränserna.
Socialdemokraterna var ledande i processen, men även många högerpolitiker var för reformen av
ekonomiska skäl. Framför allt centerpartister(bondeförbundare) visade störst motvilja mot
reformen.37 Wångmar påpekar att dessa skiljelinjer var mer tydliga när det kom till
kommunblocksreformen.38 Wångmar presenterar tänkbara orsaker till denna förändring.
I en studie av kommunernas ställningstaganden gentemot det slutgiltiga indelningsalternativet,
var de socialistiskt styrda kommunerna långt positivare till förslaget än de borgerliga
kommunerna.39 Erfarenheterna kan ha präglat partipolitiken; efter storkommunreformen blev det
allt tydligare att socialdemokraterna såg idealtypen av kommunen som en statlig
förvaltningsenhet, borgerligheten såg kommunen som ett mer självstyrande organ.40 Wångmar
utvecklar det resonemanget i boken ”Från storkommun till kommunblock”, där han framhåller
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34 Wångmar, Erik, Från storkommun till kommunblock: en djupstudie av reformen som skapade de moderna
svenska kommunerna 1959-1974, Stads- och kommunhistoriska institutet, sid. 473, Stockholm, 2013.
35 Wångmar, Erik, Från sockenkommun till storkommun: en analys av storkommunreformens genomförande
1939-1952 i en nationell och lokal kontext, sid. 254, Växjö Univ. Press, Växjö, 2003.
36 Wångmar, Erik, Från sockenkommun till storkommun: en analys av storkommunreformens genomförande
1939-1952 i en nationell och lokal kontext, sid. 254, Växjö Univ. Press, Växjö, 2003.
37 Se Wångmar, sid. 241 och sid. 247.
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att de borgerliga kommunerna tydligt slog vakt om den kommunala frivillighetsprincip som
kommunblocksreformen vilade på inledningsvis.41
Efter storkommunreformen upplevde borgerligheten att de demokratiska aspekterna av
kommunalpolitiken försämrats.42 De stora kommunerna drog medborgarna längre bort från den
politiska beslutsprocessen, än vad som varit fallet med de små sockenkommunerna. Wångmar
menar också att erfarenheterna från storkommunreformen kan ha förändrat den politiska
kulturen, så till den mån att samförstånd och pragmatism fått ge vika för mer ideologiskt drivna
ställningstaganden.43 Kommunernas tilltro till samförståndslösningar med staten hade fått sig en
törn vid storkommunreformen.
I de kommuner som staten tvingades tvångssammanslå, var majoriteten av kommunerna styrda
av en borgerlig majoritet.44 Detta faktum går alltså hand i hand med det resonemang som tidigare
förts gällande borgerliga kommuners skepsis till kommunsammanslagningarna och dess negativa
inverkan på det kommunala självstyret. I majoriteten av tvångssammanslagningsfallen fanns en
tydlig partipolitisk konfliktlinje.45 Folkpartiet var generellt mest positiva till sammanläggningarna
bland de borgerliga, medan centerpartiet och högerpartiet var mest skeptiska. Socialdemokraterna
var som bekant det parti som ställde sig mest positiva till reformen, men det finns flera fall där
även de gjort motstånd mot reformen, eller åtminstone begärt uppskov.
Argumenten mot kommunblocksreformen kan delas in i två huvudkategorier, argument
baserade på praktiska skäl och argument baserade på principiella skäl. De praktiska skälen kunde
vara projekt som kommunerna ville slutföra (vilka de annars ansåg kunde rinna ut i sanden vid
sammanslagningen), eller att kommunblocksutredningarna var bristfälliga eller ofullständiga.46 De
principiella skälen rörde ofta potentiella demokratiproblem, kopplat till frågan om centrum
kontra periferi. ”Vi kommer att bli bortglömda i det nya stora kommunblocket!” Däremot lyser
argument av typen ”lokal identitet” nästan helt med sin frånvaro.47
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Det finns även det som pekar på att den goda viljan fanns hos många kommuner i samband
med kommunsammanslagningarna. Henrik Berggren skriver i sin bok ”Kommunerna och
välfärdsstaten efter andra världskriget” att ”det kommunala självstyret, tycktes många anse, var
inte så mycket värt om inte kommunen ifråga hade tillräckliga resurser för att ta hand om
invånarna på ett tillfredsställande sätt”48. Han menar också att reformernas genomförande vittnar
om en stark, men inte arrogant, statlig hand.49 Det fanns alltid goda möjligheter för kommunerna
att ge sina yttranden om de nya indelningarna och lagändringarna, menar Berggren. Däremot är
de reella effekterna av kommunernas egna yttranden mer oklara.
Det verkar som om det kommunala motståndet gentemot kommunblocksreformen påverkas av
upplevd periferisering50. Denna tes får alltså delvis stöd av Wångmar, som påpekar att det
principiella motståndet var hårdast i de kommuner med lågt invånarantal, som motsatte sig
reformen trots att deras inställning stred mot reformens grundläggande principer i fråga om
invånarantal och centralortsstorlek.51 Den upplevda marginaliseringen och
legitimitetsförändringen i samband med kommunblocksreformen har dock behandlats i en
statsvetenskaplig avhandling, vilken presenteras nedan.
I sin avhandling ”Kommunindelning och demokrati”, har statsvetaren Peder Nielsen undersökt
de demokratiska aspekterna av den svenska kommunindelningen. Han ägnar särskilt fokus åt
bland annat kommunblocksreformen. Han har valt att dela in undersökningen i tre aspekter;
samhörighetskänsla, demokratisk legitimitet (vilken inkluderar tilltro till de lokala politikerna) och
politiskt deltagande(gällande upplevd möjlighet att påverka den lokala politiken). Grunden för
hans undersökning är en omfattande enkätundersökning, utsänd till 2300 kommuninvånare i
landet. 56% av de tillfrågade svarade på undersökningen.52
Nielsen kom fram till en del intressanta slutsatser. Små kommuner har ofta starkare
samhörighetskänsla än stora kommuner, dessutom känner kommuninvånarna en större
samhörighet till den egna delen av kommunen än till övriga delar.53 Små kommuner visar större
tilltro till lokala politiker, upplever större möjligheter att interagera med de lokala politikerna och
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är mer positiva till att engagera sig politiskt.54 Nielsen gör gällande att tvångssammanslagna
kommuner tenderar att uppvisa en större gemenskapskänsla än frivilligt sammanlagda
kommuner, och betonar att denna gemenskapskänsla sannolikt var stark redan innan
kommunsammanläggningen.55 Han drar dock inga slutsatser om var denna gemenskapskänsla
grundar sig.
Nielsen kan inte se någon automatisk negativ verkan rent demokratiskt för invånare i en
kommuns perifera delar; däremot känner folk i perifera delar i mindre grad samhörighet med
övriga delar av kommunen.56 Avstånd till kommunens centralort minskar samhörighetskänslan,
men inte legitimitet och den upplevda möjligheten till politiskt deltagande.57 Singulärkärniga(dvs.
kommuner med en tydlig centralort) kommuner upplever större samhörighet än flerkärniga
kommuner, detta gäller särskilt folk som bor utanför centralorten i kommunen.58 Samma gäller
den demokratiska legitimiteten; i singulärkärniga kommuner har invånarna mer tilltro till
lokalpolitikerna (särskilt de som inte bor i centralorten), de är också mer positivt inställda till
lokalpolitiskt deltagande.59 Skillnader i handel och industrinäring har ingen inverkan på
samhörighetskänsla, legitimitet eller politiskt deltagande.60 Nielsen kan inte se att
kommunblocksreformen hade någon generell negativ inverkan på de tre aspekterna.
Sammantaget kan jag alltså konstatera att Nielsens undersökning ger antydningar om hur
känslan av att befinna sig i geografisk periferi också kan innebära en känsla av politisk periferi,
åtminstone minskad samhörighetskänsla med övriga delar av kommunblocket. Här får Nielsen
också stöd av statsvetaren Lennart Brantgärde, som i sin avhandling ”Kommunerna och
kommunblocksbildningen” konstaterar att det rent geografiska avstånden till kommunblockets
centralort visserligen har låg betydelse för randkommunerna, men att avståndet till centralorten
måste vara rimligt sett till dess serviceutbud.61 På så sätt kan alltså kommunblocksreformens
effekter tolkas som ett hot mot samhörighetskänslan i kommuner som hamnar i upplevd periferi.
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1.3.1 Sammanfattning
Tidigare forskning har visat att de lokala, sockenbaserade gemenskaperna har rötter som sträcker
sig långt bak i historien. Sockenstämman blev efter reformationen en kanal för sockenborna att
påverka den kyrkliga verksamheten, och med tiden utvecklades sockenstämman till att omfatta
även borgerliga, icke-kyrkliga spörsmål. På stämman mötte folket statsmakten och de lokala
auktoriteterna. Möjligheten till folkligt förhandlingsinflytande var påtaglig, även om den var
begränsad. Via stämman blev socknen på så sätt bas för den lokalpolitiska kulturen. Strävan efter
enighet blev med tiden sed, och socknen som arena blev således en självklar del av folks syn på
politik och politiskt självstyre. Därtill var socknen liten och överskådlig för dess invånare; där
upplevdes förändringarna, aktörerna, resurserna och möjligheten till politiskt inflytande tydligt.
Dessa faktorer bidrog till uppkomsten av en särskild sockengemenskap, vars kraft kom att visa sig på
flera håll under 1900-talet, då kommunreformerna rubbade socknen som politisk enhet.
Storkommunreformen var den första och mest omfattande sammanslagningen av
sockenkommuner som gjordes under 1900-talet. Protesterna från lokala håll var många, och
staten tvingades till tvångssammanslagningar i flera fall. Motståndet var inte i första hand
partiideologiskt, utan hade sin grund i sockenlojaliteter.
Vid den senare sammanslagningen, kommunblocksreformen, uppstod också protester men de
var inte lika skarpa som under storkommunreformen. Denna gång var partiskiljelinjerna tydligare;
socialdemokrater var tydligast för reformen, centerpartister(bondeförbundare) var tydligast
motståndare.
Statsvetenskaplig forskning har visat att de kommuner vars invånare vid
kommunblocksreformen upplevde sig geografiskt periferiserade, kände lägre grad av samhörighet
till kommunen och möjlighet till politiskt inflytande inom densamma. Dessutom såg de det
politiska styret som mindre legitimt än kommuninvånare som inte erfor periferisering och
marginalisering.
Tidigare forskning har alltså kunnat konstatera kraften i de gamla sockengemenskaperna, och
kunnat ge den historisk kontext, likaså att partiskiljelinjer hade betydelse gällande inställningen till
kommunblocksreformen. Vi har också fått starka indikationer på att upplevd politisk
marginalisering och periferisering gett upphov till missnöje hos kommuninvånare som omfattats
av kommunblocksreformen.
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Motstånden gentemot kommunblocksreformen är givetvis präglade av olika förutsättningar
från fall till fall, men oftast förklaras motståndet av till exempel av partipolitik, sockenidentitet
eller upplevd marginalisering. I min undersökning vill jag försöka förena dessa teorier i en
förklaring av motståndet hos de enda två kommunerna i Värmlands län som staten tvingades
tvångssammanslå, för att på så sätt ge en flerdimensionell bild av motståndets karaktär. Varför
tvingades staten tvångssammanslå dessa kommuner?

1.4

Teoretiska utgångspunkter

Med bakgrund av tidigare forskning vill jag således formulera tre primära teoretiska
utgångspunkter för undersökningen:

1. Partilinjer hade inverkan gällande kommunernas ställningstaganden gentemot
kommunblocksreformen.
Enligt Wångmar spelade partipolitiken liten roll gällande acceptans/motstånd gentemot
storkommunreformen, medan partipolitiken spelade en större roll i fråga om
kommunblocksreformen. Det är därför rimligt att utgå ifrån att partipolitiken, åtminstone
primärt, spelade stor roll i hur kommunfullmäktigeledamöterna positionerade sig gentemot
reformen. Studierna som gjorts har dock fokuserat på landets kommuner i helhet, det har inte
gjorts någon studie om partipolitikens verkningar i just de kommuner som staten tvingades
tvångssammanslå. I mitt fall kommer just två tvångssammanslagna kommuner att behandlas, och
jag vill därför inte överbetona partipolitikens verkan gällande motståndet, samtidigt som
fullmäktigeledamöternas partitillhörigheter sannolikt spelade in i någon grad. Som jag beskrivit i
tidigare forskning visade några kommuner med lågt invånarantal principiellt motstånd gentemot
reformen i helhet. Vittnar motståndet i dessa kommuner om en rädsla av politisk och geografisk
periferisering i det nya kommunblocket? Jag tycker man bör lämna en lucka för den möjligheten,
vilket för mig till punkt två.

2. Upplevd geografisk och politisk periferisering kan ha haft stark inverkan på beslutsfattandet i
de kommuner som blev randkommuner i det nya blocket.
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Tidigare forskning antyder att kommuner med lågt invånarantal och vars ställning i det nya
kommunblocket var av randkommunstatus, upplevde politisk och geografisk marginalisering.
Nielsen beskrev i sin avhandling att invånare som upplevde geografisk periferisering i samband
med kommunblocksreformen också upplevde det politiska styret som mindre legitimt. Dessutom
kände de lägre grad av samhörighet med övriga kommunen och upplevde lägre grad av
möjligheter till inflytande.
Med tanke på att många av dessa kommuner helt eller till stora delar sammanfaller med de
gamla sockenkommunerna, vars historiska djup jag betonat i kapitlet om tidigare forskning, skulle
jag i punkt tre vilja föreslå följande:

3. Den upplevda sockengemenskapen blir verkningsfull i det politiska rummet och den politiska
debatten om kommuninvånarna upplever geografisk periferisering, politisk marginalisering och
hotad samhörighet inom den nya kommunala enheten.
Bygden eller socknen har genom historien blivit mer en geografisk enhet i många människors
medvetande, den har via sockenstämman också fått en politisk dimension. Kommunreformerna
innebar ett tydligt brott mot denna tradition, en utmaning mot ett förhållande som många tog
som självklart.
Tidigare forskning har visat att motståndet varit tydligast hos kommuner vars placering inom
blocket var av randkaraktär, där det gamla självstyret skulle ersättas med att utgöra en utkant av
ett större block med centralort utanför sin sockengräns. Som bland andra Brantgärde påpekar, är
det geografiska avståndet till blockets centralort inte av avgörande betydelse, däremot kan det
geografiska avståndet bidra till ett upplevt ”politiskt avstånd”. Detta kunde, som Nielsen
anmärker, leda till upplevd politisk marginalisering hos många invånare i randkommunerna som
upplevt det gamla självstyret. Här menar jag att det finns grogrund för uppkomsten av argument
som betonar värdet av lokal gemenskap och lokal identitet.
Wångmar påpekar förvisso att argument av denna typ var ovanliga i samband med
kommunblocksreformen, vilket är en rimlig invändning mot min tes. Jag menar dock att
argumenten av typen ”lokal identitet” sällan var primära. I tidigare uppsats jag skrivit om den så
kallade ”storkommunreformen”, har jag beskrivit kommunen Östra Emtervik, vars
argumentation präglades av just hänvisningar till lokal identitet. Dessa argument blev sedan
ovanligare när kommunblocksreformen närmade sig, som tidigare forskning visat hade
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kommunerna lärt sig av läxan och försökte agera mer realistiskt och pragmatiskt än under
storkommunreformen. Praktiska sakskäl sågs som effektivare av många.
Argumenten av typen lokal identitet valdes alltså sannolikt bort av fullmäktigeledamöterna till
förmån för sakargument. Det gör inte att det upplevda hotet mot den lokala gemenskapen inte
kan uppstå. Jag vill därför i min uppsats pröva teorin, att om den lokala identiteten/gemenskapen
uppstår i debatten, så är argumentet kopplat till resonemang om politisk marginalisering,
geografisk periferi och historisk samhörighet.
Det är inte säkert att teorin går att pröva på ett fullgott sätt i uppsatsen, eftersom
undersökningen främst fokuserar på den politiska processen i avseendet kommunalt agerande.
Resultatet skulle dock kunna ge en eventuell fingervisning, vilket då borgar för fortsatt forskning
på ämnet.

1.5

Avgränsningar

Studien tar sin början år 1962, och avslutas vid nyår 1971. Med bakgrund av ämnesvalet,
kommunblocksreformen och relationen mellan stat och kommun under reformens
implementering, bör tidsavgränsningen för uppsatsen ses som tämligen rationell. 1962 tog
riksdagen beslut om skapandet av kommunblock, vilka till en början var tänkt att skapas genom
frivillig sammanslagning mellan kommuner. För Frykeruds och Östmarks del skedde denna
sammanläggning vid nyår 1971, och då genom tvång från statligt håll. Mellan dessa år skedde
alltså en konstant dialog mellan stat och kommun, där konflikter och tillmötesgående avlöste
varandra i olika utsträckning, vilket studien ämnar att visa. På så sätt kan jag skildra orsakerna till
varför just dessa kommuner blev de enda tvångssammanslagna i Värmlands län, vilket alltså är
uppsatsens övergripande syfte.
Genom att avgränsa mig till just dessa två kommuner ger också möjlighet till en rik jämförande
dialog mellan de två, och på så sätt diskutera likheter och skillnader. Denna avgränsning är
lämplig vid komparativa fallstudier, vilket jag utveckla i metodkapitlet.
Studien kommer att begränsa sig till att behandla just kommunernas försök till dialog med
staten, via skrivelser från och till kommunalfullmäktige i Frykerud och Östmark, men också de
”medborgerliga” reaktioner som kunnat speglas i den lokala pressen. Jag har på grund av tidsskäl
valt att avgränsa undersökningen av pressen till perioden 1 januari 1968 till 31 december 1970.
Detta är en svaghet, eftersom den medialt skildrade folkliga opinionen då inte återspeglas på ett
fullgott sätt under hela perioden.
Jag har heller inte haft möjlighet att undersöka samarbetsnämndernas eller länsstyrelsens
protokoll från den berörda tiden, annat än de som kunnat återfinnas bland bilagorna till
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fullmäktigeprotokollen. Det gör att uppsatsen alltså präglas av just kommunernas resonemang
och agerande, vilket ger en relativt ensidig bild av relationen mellan kommun och stat. Detta stör
dock inte uppsatsens syfte, vilket är att se till just kommunernas agerande och hur det tvingat
staten till tvångssammanslagningar.

1.6

Metod

Uppsatsen syftar till att undersöka varför de två kommunerna Frykerud och Östmark blev
tvångssammanslagna till respektive kommunblock 1971. Studien är därför utformad som en
jämförande(komparativ) fallstudie mellan de två kommunerna under kommunblocksreformens
inledande implementering och slutliga verkställande.
Komparativa fallstudier är särskilt lämpade för studier av processer eller strukturer, vilket bland
andra historikern Heinz-Gerhard Haupt menar.62 Metoden innebär i korthet att två liknande
strukturer/fenomen undersöks i två olika miljöer, ”vilka knyts samman av en specifik
problematik”.63 Forskaren inleder med att undersöka och beskriva respektive jämförelseobjekts
karaktär och historiska kontext. Därefter jämförs och analyseras fallen, med utgångspunkt i de
likartade fenomenen inom de båda. Mitt val av Frykerud och Östmark grundar sig i att just dessa
två kommuner var de enda som tvångssammanslogs i Värmland vid tidpunkten för
kommunblocksreformen. De har alltså en likhet i sina respektive ageranden gentemot
reformkraven. Både Frykerud och Östmark kom att bli randkommuner inom sina respektive
block, och innehade ej heller centralorterna inom blocken. De har också likheten att båda var
borgerligt styrda i samband med kommunblocksreformen, även om den borgerliga majoriteten
var mycket bräcklig i Östmark.
Sociologen Charles C. Ragin menar att jämförande fallstudier allt som oftast består av att, dels
tolka det historiska skeendet, dels att analysera kausalförhållanden.64 Källkritiska undersökningar
av historiska händelser tillhör historikeryrkets kärna, och implicerar ett metodiskt och källnära
arbetssätt med syfte att klarlägga ett händelseförlopp med stöd av empirisk data. Analysen av de
identifierade kausalförhållandena under ett givet händelseförlopp, kan sedan lägga en enkel grund
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för nya generella teorier och hypoteser.65 Dessa utsätts sedan för falsifieringsförsök av framtida
forskning, enligt den klassiska vetenskapliga metoden. På så sätt vaskas stark vetenskap fram.
Haupt påpekar att komparativa fallstudier främst ska präglas av intresset för att driva hypoteser
och testa teorier.66 På så sätt öppnas möjligheten att föreslå förklaringar och orsakssamband i
specifika processer. Däremot ska man som historiker inte försöka tvinga in sin teori i det
historiska sammanhanget, utan istället låta källorna och materialet få slipa och omformulera de
ursprungliga teorierna och hypoteserna.
In case studies, historical comparison is very useful for testing the range and value of general theses
about movements, structures or evolutions and, as a result, formulating new hypotheses about how
movements react to certain situations, how structures change or subsist under certain circumstances
and how evolutions are stopped or accelerated.67

Det ska betonas att det är högst problematiskt att formulera generella kausalteorier baserat på
enstaka fallstudier. Dessa bör i sådant fall ses som preliminära hypoteser, vars generella giltighet
för liknande fall kan prövas i framtida studier. Ragin utvecklar problematiken med
kausalsamband:

Both illusory difference and its obverse, illusory commonality, interfere with the identification of
underlying similarities and differences. The more general class that encompasses both illusory
commonality and illusory difference is multiple conjunctural causation. What makes a certain feature, a
commonality, causaly relevant in one setting and not in another is the fact that its causal significance is
altered by the presence of other features (that is, its effects is altered by context). 68

Ragin pekar alltså på att faktorer som är relevanta för utfallet i ett fall inte behöver vara det i ett
annat fall, beroende på den historiska kontexten. I de studier då så kallade ”oberoende faktorer”
identifieras och ges generell bärkraft för många fall, behöver man alltså leda i bevis att faktorerna
opererat på liknande sätt i många fall, trots unika kontexter. Ragin nämner som exempel en
undersökning som gjorts av antropologen Marvin Harris, där Harris undersökt uppkomsten av
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tabun gällande mat i olika kulturer. Harris visade att tabuna i samtliga fall grundats i ekologiska
kriser, vilket han i sin tur härleder till förhållandet mellan matproduktion kontra nativitet i
samtliga kulturer.69 De kulturella mat-tabuna är alltså enligt Harris ett resultat av materiella
faktorer, vilket han motiverat genom att hänvisa till en mängd fall där problem gällande
matförsörjning också inneburit tabun gällande att äta t.ex. kor (som också är ett värdefullt
dragdjur på åkrarna) i Indien.
För att kunna undersöka orsakerna till Frykeruds och Östmarks tvångssammanslagningar med
respektive kommunblock, är alltså valet av fallstudier som metod särskilt lämpad. Jag får
möjlighet att följa de båda fallen nära, och kan med stöd av tidigare forskning och respektive
kommuners historia erbjuda hypoteser till varför tvångssammanslagningarna kom i stånd.
Jämförelsen mellan de båda erbjuder också en möjlighet att peka på likheter och skillnader, vilket
kan generera förslag för teorier och hypoteser på mer generellt plan. Det är dock ett underordnat
syfte, dels eftersom fokus primärt ligger på att förklara och beskriva det historiska i de båda
kommunerna, dels för att enstaka jämförande fallstudier inte erbjuder någon stark grund för
generella teorier och hypoteser om liknande fall.
Undersökningen tar avstamp i ett antal sammanhängande vetenskapliga perspektiv. Syftet är,
med bakgrund av metodvalet, inte att falsifiera/verifiera teori i någon strikt vetenskaplig mening.
Däremot ges goda möjligheter att pröva hypoteser, vilket tillsammans med tidigare forskning och
systematisk analys förhoppningsvis ger upphov till en intressant teoretisk diskussion.

1.7 Källor
Det material som ligger till grund för undersökningen är primärkällor, främst protokoll från
kommunalfullmäktige och kommunalnämnder mellan åren 1962 till 1971. Dessa protokoll
återfinns på kommunarkiven i de värmländska orterna Kil och Torsby. Arkiven har varit
välorganiserade och få bortfall bland protokollen har kunnat konstateras. Fullmäktigeprotokollen
har kunnat återspegla diskussion under mötena på ett relativt bra sätt. Bilagorna till protokollen i
Kil har i vissa fall varit okronologiskt organiserade i arkivboxarna, vilket har givit vissa svårigheter
då datum saknas på bilagorna. Detta har dock inte påverkat uppsatsen i nämnvärd utsträckning.
Tack vare att fullmäktigeprotokollen från berörda period har varit näst intill fullständiga, därtill att
mötenas diskussioner har givit prägel på protokollen, har det varit relativt lätt att följa den det
politiska agerandet i kommunerna.
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I Kil har kommunarkivet dessutom samlat tidningsurklipp som rört dagens kommun, och
samlat dessa kronologiskt i arkivet. Detta har givetvis underlättat undersökningen. Alla annonser,
artiklar, insändare och liknande med koppling till Kil med omnejd har alltså infogats i klippböcker
och märkts med tidningskoncern och datum. Både borgerliga NWT och socialdemokratiska VF
finns representerat, vilket bidrar till de händelser som uppsatsen beskriver kan belysas från två
olika politiska håll.

2. Undersökning
2.1 Bakgrund
2.1.1 Varför kommuner?
1800-talets kulturella och politiska liv präglades i mångt och mycket av ett liberalt uppvaknande. I
Europa ställdes krav på statsmakterna om att lokalsamhällena skulle få ökat ansvar över lokala
arenan när det gällde politiska frågor.70 Detta medförde så småningom flertalet beslut på
parlamentsnivå, vilka fastställde lokalsamhällenas skyldigheter och rättigheter i den statliga
organisationen.
I Sverige blev kommunalförordningarna 1862/1863 startpunkten för den moderna kommunen.
Dessa gällde såväl städer som landsbygd.71 Basen för kommunerna blev socknarna.
Verksamheten inom varje socken delades in i en kyrklig och en borgerlig kommun, där den
förstnämnde främst fick ansvaret för kyrkliga frågor och skolundervisning, och den sistnämnde
skötte om övrig verksamhet. Ännu var inte allmän rösträtt införd, utan makten över besluten låg
hos de som betalade mest skatt.
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Den beslutande makten fanns på kommunstämmorna, vilka löst kan jämföras med dagens
riksdag (även om den var långt ifrån lika demokratisk). Besluten verkställdes i regel av nämnderna
(socialnämnd, fattigvårdsnämnd osv.), vilka kan jämföras löst med dagens regeringsdepartement.
Kommunalnämnden var den viktigaste av dessa nämnder, vilken är föregångaren till dagens
kommunstyrelse. Kommunstyrelsen kan liknas vid regeringen på högsta nivå.
Denna kommunala styrelseform kom att hamna under lupp en bit in på 1900-talet.
Sveriges politiska 1900-talshistoria har i mångt och mycket präglats av ekonomisk utveckling och
en allt ambitiösare statsapparat. Från att vid seklets början ha varit, ur europeiskt perspektiv, ett
relativt fattigt land med en majoritet av befolkningen sysselsatt inom jordbrukssektorn, växte ett
välfärdssamhälle fram under de kommande decennierna efter andra världskriget. Under
återuppbyggandet av det krigshärjade Europa kunde det svenska näringslivet växa genom de allt
växande exportmöjligheterna, Sverige lämnade jordbrukssamhället bakom sig och ett modernt
industrisamhälle tog stegvis vid.
Transformeringen av det svenska samhället påverkade hela landet, såväl befolkning som
näringsliv och statsmakt. Med industrialisering följde till exempel urbanisering, en växande
befolkning och ett utökat skatteunderlag. Med de nya möjligheter som det ekonomiska
uppsvinget medförde, följde också nya frågor till staten; vilka satsningar bör staten nu göra? Vilka
strukturförändringar behöver göras för att möjliggöra dessa satsningar? Efterkrigstidens
socialdemokratiska ledning valde att lansera det välkända välfärdsprojektet, vilket krävde stora
offentliga satsningar för att åstadkomma ett välutbyggt statsfinansierat trygghetssystem gällande
bland annat arbete, vård, skola och omsorg.72 Dessa ambitioner ställde nya krav på den statliga
organisationen och dess administrativa enheter.
Hur skulle välfärdsstatens nya uppgifter och åtaganden delegeras? Flera av de statliga
uppdragen, såsom till exempel äldrevård och fattigvård, låg redan på sockenkommunerna. Från
statligt håll förstod man dock att de höjda ambitionerna skulle medföra stora problem för många
kommuner, eftersom landets kommuner uppvisade mycket stora skillnader gällande skattetryck
och skattebas.
Det fanns alltså ett behov av en grundläggande strukturförändring av de kommunala enheterna,
vilka behövde bli större för att klara av de nya, tyngre uppdragen. Den första reformen var den så
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kallade ”Storkommunreformen”, vilken genomfördes vid årsskiftet 1951-1952. Antalet
kommuner minskades i antal från 2498 till 1047.73 Reformen skedde via lagstiftat tvång från
statligt håll, vilket många kommuner uppfattade som ett angrepp på det gamla sockenstyret och
sockengemenskapen.
Den andra stora reformen, ”kommunblocksreformen”, inleddes bara cirka 10 år senare.
Socialdemokraterna ansåg att den tidigare reformen varit välbehövlig men otillräcklig med tanke
på den samhälleliga utvecklingen och de statliga ambitionerna. Större kommunala enheter
krävdes. Kommunblocksreformen genomfördes i olika steg från 1963 till 1974, och antalet
kommuner minskade i antal från 1006 till 278.74 Kommunerna delades in i primära block och
gavs i uppdrag att bilda samarbetsnämnder mellan kommunerna i blocket, för att göra
nödvändiga förberedelser inför reformens slutliga genomförande. Denna gång var reformen
ämnad att ske på frivillig basis. Det kommunala motståndet var inte lika kompromisslöst denna
gång, utan viljan till kompromiss var mer utbredd. Det fanns dock tydligare skillnader mellan de
politiska blocken än under storkommunreformen, där främst socialdemokraterna var
övervägande positiva, medan de borgerliga hade en negativare inställning. Den
socialdemokratiska regeringen tvingades dock driva igenom en tvångslagstiftning 196975 för att få
bukt med vissa hårdnackade kommuner.
De slutgiltiga besluten gällande kommunal indelning togs av Kungl. Maj:t, vilket är
benämningen på regeringen fram till 1974 års regeringsform. Besluten togs efter förslag och
utredningar gjorda av länsstyrelserna och kammarkollegiet.
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2.1.2 Frykerud – en kort historisk bakgrund
Frykerud är ursprungligen
namnet på den socken
som ligger väster om sjön
Frykens sydligaste del,
med Fagerås som största
tätort. Bygdens
näringshistoria är präglad
av lång skogs- och
jordbrukstradition, liksom
många andra bygder nära
Frykens stränder. 1862 års
kommunalförordningar,
då dagens kommunsystem
såg dagens ljus, innebar
bildandet av Frykeruds
kommun med

Karta 1 (hämtad från http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html)

kommungränser baserade på de gamla sockengränserna. Vid 1800-talets slut hade Frykeruds
kommun drygt 3.100 invånare.76
Frykeruds kommun
omfattades inte av 1952
års storkommunreform,
utan förblev oförändrad
under denna 1900-talets
första stora
kommunreform. Liksom
många andra kommuner
på landsbygden skedde
under 1900-talet en
successiv
befolkningsminskning i
Frykerud, och 1960 hade
antalet invånare minskat till
76

Karta 2 (hämtad från http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html)

Frykerud. 4, En kommun i hundra år, Stiftelsen Frykeruds historia, under rubriken ”Företal”, Fagerås, 2004.
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1.920 personer.77 Kommunen har innehaft borgerlig majoritet i kommunalfullmäktige under
större delen av 1900-talet.
Kommunblocksreformen kom att stärka centerpartiets stöd i kommunen. 1968 hade
centerpartiet 38% av mandaten, och 1970 fick de hela 47%.78 Socialdemokraterna hade 1968 25%
av mandaten, och backade 1970 till 22%.
2.1.3 Östmark – en kort historisk
bakgrund
Östmarks socken är belägen i nordvästra
Värmland, trakten är en del av vad som i
folkmun kallas ”de värmländska
finnskogarna”. Finska bönder och
svedjebrukare migrerade till trakterna under
1600-talet, och socknens historia präglas alltså
av skogen.79
Skogsnäringens ökade betydelse för Sveriges
ekonomi kring sekelskiftet 1800 ledde till fler
arbetstillfällen och kraftigt ökande
invånarantal under flera årtionden. År 1864
bodde cirka 5.600 personer i socknen.80 Sedan
skogsnäringen effektiviserats och flottningen lagts ned, har dock Östmark avfolkats stadigt. I
mitten av 1900-talet bodde endast knappt

Karta 3 (från http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html)

2.000 personer i socknen, och var då en typisk glesbygd med många utpendlare.81
Östmarks kommun bildades med socknen som bas i samband med 1862 års
kommunalförordningar. Kommunfullmäktige har under första halvan av 1900-talet präglats av
socialdemokratisk dominans. Från 1968 backade de dock i opinionen från 47 % till 45% 1970.
Under samma period fick centerpartiet ett lyft, och gick från 24% 1968 till 28% 1970.
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Karta 4 (från http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html)
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2.2 Frykerud

2.2.1 En rimlig reform!
Den 22 oktober 1962 befann sig flera representanter från Frykeruds kommun på ett
sammanträde anordnat av Länsstyrelsen i Värmland.82 Sammanträdet kom att bli startskottet för
en drygt sju år lång process som kom att ta flera dramatiska vändningar. Sammanträdet hölls med
bakgrund av den nya kommunala indelning som riksdagen fattat beslut om samma vår. De nya
indelningarna skulle visserligen träda i kraft genom frivilliga sammanläggningar mellan berörda
kommuner, men Länsstyrelsen framhöll att Frykerud snarast bör bilda ett kommunalt
samarbetsområde med grannarna St. Kils kommun och Boda socken (tillhörande Brunskogs
kommun), för att på så sätt underlätta den framtida sammanläggningen av kommunerna.83
Frykerudsledamöterna ställde sig positiva till samarbetsförslaget, vilket även ledamöterna från
St. Kil gjorde.84 Representanterna från den lilla socknen Boda, tillhörande Brunskogs kommun,
var dock skeptiska och påpekade att man ansåg fortsatt samarbete med Brunskog och Arvika
som det rimligaste alternativet för framtiden.85
Nästföljande vår, den 8 mars 1963, fick Frykeruds fullmäktige ta formell ställning till den av
Länsstyrelsen föreslagna indelningen. Diskussionen under mötet mynnar ut i ett brett
samförstånd. Man anser att Länsstyrelsens förslag uppfyller statsmaktens krav på folkmängd,
ekonomisk bärkraft, geografisk förbindelse och näringsinriktning på ett fullgott sätt.86
Folkpartisten Hugo Jonsson har dock ett förbehåll. Om inte Boda socken vill samarbeta med
Frykerud och St. Kil, så yrkar Jonsson på att Frykerud bör söka sig till Karlstads
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samarbetsområde. Han påpekar att Länsstyrelsen i tidigare prognos för år 1975 indikerat ett för
svagt underlag till framtida blockbildning.87
”Ordf. anförde som sin åsikt att rimlig anledning saknas för annan lösning än länsstyrelsens
förslag.”88 Fullmäktiges ordförande är högerpartisten Lars Nilsson. Hans ståndpunkt verkar vara
talande för den absoluta majoriteten. Fullmäktige beslutar att försöka bilda samarbetsområde med
St. Kil och Boda, med Kil som centralort i kommunblocket.89 Hugo Jonsson får se sin motion
om eventuellt samarbete med Karlstad avslagen, och reserverar sig skriftligen tillsammans med
folkpartisten Einar Hagenrot och Bror Persson.90
Fullmäktige ställer sig alltså positiva till det samarbete som ska inledas, och senare utmynna i ett
permanent kommunblock av berörda parter. Samarbetsnämnden blir snart aktiv. Flera
samordningsbeslut fattas inom det kommande året, gällande bland annat skolskjutsar91 och
sophämtning92. Det finns till och med krafter inom Frykeruds kommunalfullmäktige som vill
skynda på sammanslagningsprocessen. Under vårkanten 1965 utarbetar högerpartisten Alvar
Kronlund en motion där han föreslår att såväl fullmäktige som samarbetsnämnd bör utarbeta en
mer detaljerad plan för sammanslagningsprocessen, så gemensamma kommunalval för det nya
kommunblocket kan hållas redan 1966.93 Kronlund framhåller att det långsiktiga arbetet i socialoch hälsovårdsnämnd kräver samarbete. Han får medhåll från flera håll under den diskussion
som följer, även om en ledamot påpekar att de gemensamma valen säkert kommer att dröja fram
till 1970. Votering begärs, och omröstningen slutar i en knapp seger för Kronlunds motion med
tio röster mot nio.94 De socialdemokratiska och högerpartistiska ledamöterna ställer sig positiva
till motionen, medan centerpartisterna och folkpartisterna är tydligast emot. Fullmäktige beslutar
således att framställa en proposition enligt Kronlunds motion.
Under samma möte dryftas dock en annan fråga, en fråga som kommer att få oanade
konsekvenser de kommande åren. Flera ledamöter framhåller att ålderdomshemmet i Fagerås har
sett sina bästa dagar, vilket tidigare föranlett socialnämnden att rekommendera ett nybygge.
Frågan är viktig, särskilt med tanke på att den gamla byggnaden inte bara är sliten utan dessutom
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byggd i trä, vilket får ledamöterna att oroa sig över brandrisken. Fullmäktige beslutar att låta
samarbetsnämnden få behandla frågan snarast.95

2.2.2 Ett ödesdigert projekt
Trots Frykeruds entusiastiska förslag om ett påskyndat samgående, ser varken fullmäktige i St. Kil
eller Brunskog(där berörda Boda ingår) någon anledning att gå samman förrän tidigast 1970.96
Dessutom meddelar Länsstyrelsen att ett nytt ålderdomshem i Fagerås bör vänta, tills
samarbetsnämnden har sagt sitt.97 Blocket bör gagnas på bästa sätt, framhålls det i skrivelsen från
Länsstyrelsen.
Några beslut i projektet lyckas man inte fatta i samarbetsnämnden, och nämnden beslutar
hösten 1966 att låta Kommunförbundet utarbeta en särskild rapport i ålderdomshemsfrågan.98
För att ytterligare få fart på projektet, väljer Frykerud samtidigt tre delegater som ska driva frågan
om ålderdomshemmet i samarbetsnämnden. Dessa blir fullmäktiges ordförande Lars Nilsson
(högerpartiet), kommunalnämndens ordförande Hugo Jonsson (folkpartiet) och socialnämndens
ordförande Alvar Kronlund (högerpartiet).99
I väntan på utredningen fortgår det arbetet inom fullmäktige och samarbetsnämnd. Välvilja och
gemensamma överväganden präglar de politiska besluten under vintern 1966/1967, och de tre
parterna i det framtida kommunblocket utarbetar bland annat en fleraårsbudget med nödvändiga
investeringar för respektive kommun.100
I juni 1967 får så Frykerud länsstyrelsens slutgiltiga förslag om att sammanläggningen bör ske 1
januari 1971, och det med St. Kils kommun och Boda församling.101 Samarbetsnämnden
rekommenderar de tre kommunerna att anslå nämnden pengar för planering och utredningar,
samt att delkommunerna förbereder ett fullmäktigebeslut i frågan så snart som möjligt. Nämnden
lämnar också förslag på hur den framtida storkommunens fullmäktigeledamöter ska fördelas på
de tre delkommunerna, utefter invånarantal.102
I ett tidigare sammanträde hade samarbetsnämnden som nämnts bordlagt planeringen för den
framtida äldrevården inom kommunblocket, vilket väckt viss irritation hos Frykeruds
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fullmäktigeledamöter. Kommunen hade en åldrande befolkning, och det existerande
ålderdomshemmets dåliga skick var allmänt känt. Med tanke på den framtida
kommunsammanläggningen skulle ett nytt ålderdomshem vara nödvändigt. Var ska det placeras, i
Fagerås eller Kil? Hur skulle driftkostnaderna te sig i respektive ort? Den rapport i frågan, vilken
Frykerud sedan tidigare beställt av Kommunförbundet, har ännu ej färdigställts. Viss otålighet
märks bland Frykeruds fullmäktigeledamöter.103 De beslutar att uppvakta socialstyrelsen för att få
stöd i frågan.104
I oktober 1969 anländer Kommunförbundets utredning i vårdhemsfrågan till Frykeruds
kommunalfullmäktige. Utredningen är omfattande, och till Frykerudsledamöternas förtret anser
Kommunförbundet att ett ålderdomshem i Kil vore det mest funktionella alternativet, särskilt
med tanke på den kommande sammanläggningen.105 Dock väntar man fortfarande på ett
ställningstagande från samarbetsnämnden i frågan. Flera ledamöter menar att man inte kan vänta
längre. Ärendet är sedan tidigare bordlagt av samarbetsnämnden, och ålderdomshemsfrågan
anses vara av så pass stor vikt att förhalning vore skadligt för hela blocket, inte bara Frykerud.106
Folkpartisten Axelsson uttrycker sig tvekande. Visst måste väl samarbetsnämnden vara delaktig
i ett beslut av sådan dignitet? Fullmäktiges ordförande påpekar att Frykeruds kommunalnämnd
inte fått några möjligheter att ta ställning till uppskjutandet av frågan.107 Man beslutar inom
fullmäktige att remittera det hela till kommunalnämnden, så det får göra ett utlåtande till
samarbetsnämnden för Frykeruds räkning.
Till slut brister dock tålamodet för Frykeruds vidkommande. På sammanträdet den tolfte
december 1967 beslutar en enhällig fullmäktige att låta uppföra ett ålderdomshem i Fagerås, med
plats för 36 vårdtagare.108 Man beslutar även att låta köpa in en tomt för bygget.109

103

Kils kommunarkiv, Frykeruds kommunalfullmäktige, Kommunfullmäktige 1966-1970, A1:7, 29 juni 1967.
Kils kommunarkiv, Frykeruds kommunalfullmäktige, Kommunfullmäktige 1966-1970, A1:7, 29 juni 1967.
105 Kils kommunarkiv, Frykeruds kommunalfullmäktige, Kommunfullmäktige 1966-1970, A1:7, 30 oktober 1967.
106 Kils kommunarkiv, Frykeruds kommunalfullmäktige, Kommunfullmäktige 1966-1970, A1:7, 30 oktober 1967.
107 Kils kommunarkiv, Frykeruds kommunalfullmäktige, Kommunfullmäktige 1966-1970, A1:7, 30 oktober 1967.
108 Kils kommunarkiv, Frykeruds kommunalfullmäktige, Kommunfullmäktige 1966-1970, A1:7, 12 december 1967.
109 Kils kommunarkiv, Frykeruds kommunalfullmäktige, Kommunfullmäktige 1966-1970, A1:7, 12 december 1967.
104

33

2.2.3 ”Jag har på känn att vi, hur vi än handlar, kommer att trampa någon på tårna.”
Politikerna i Frykerud börjar under år 1968 att uttrycka alltmer misstro gentemot länsstyrelsen,
samarbetsnämnden och den upplevda centraliseringen.110 Samarbetsnämnden hade med hjälp av
St. Kils och Bodas ledamöter tagit ett majoritetsbeslut om att rekommendera Kil som plats för
blockets nya ålderdomshem.111 Inom Frykeruds fullmäktige diskuterar man nu om inte
samarbetsnämnden enligt lag bör tolkas som en rådgivande instans, och att Frykerud därför har
rätten på sin sida. Även kommunalnämnden är enig med denna tolkning.
Frykeruds kommunalnämnd har tidigare iakttagit att en viss styrning sker och därför reagerat, enär det
anses felaktigt om en centraldirigering i för stor omfattning genomföres. Även om den nya
länsplaneringen inte är kombinerad med några maktmedel kan den dock indirekt påverka
lokaliseringen. Kan inte den kommunala självstyrelsen känna sig kränkt och vad blir följden om
självbestämmanderätten inskränkes för kommunerna? 112

Frykerudsledamöterna påstår att man på egen hand kan få till stånd ålderdomshemmet, om bara
kommunsammanläggningen kan skjutas upp till år 1975.113
Frågan om åldringsvården får ej bedömas helt utifrån ekonomiska synpunkter utan även ur social och
mänsklig synpunkt, så att inte enbart centraliseringstanken får vara vägledande för framtida utbyggnad
inom ett blivande kommunblock.114

Länsstyrelsen följer vaksamt utvecklingen på avstånd, och begär under sommaren ett yttrande
från Frykeruds fullmäktige i frågan.115 Flera ledamöter inom Frykeruds fullmäktige börjar
dessutom oroas över att tidsbristen kan stjälpa ålderdomshemsprojektet. Trots detta beslutar man
om att utöka de vårdplatser som planerats från 36 till 40, och de byggnadsskisser som
framarbetats godkändes likaså.116
Schismen mellan Frykerud och St. Kil – Boda i ålderdomshemsfrågan föranledde en rad artiklar
ibland annat Nya Wermlandstidningen och Värmlands Folkblad. I slutet av sommaren leder den
eskalerande konflikten till att landshövdingen Rolf Edberg annonserar ett besök för att diskutera
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blocksamarbetet, ”Bland annat ska den högaktuella och något kontroversiella frågan om ett nytt
ålderdomshem för gamla tas upp för diskussion.” heter det i NWT:s artikel.117
Landshövdingsbesöket sker i början av september. Rolf Edberg uttrycker sig försiktigt till
pressen efter mötet, och säger att länsstyrelsen inte tagit något beslut i frågan än. Han vill heller
inte uttrycka sig och därmed föregripa länsstyrelsen.118 Han säger dock att det är en vettig princip
att låta de gamla få bo kvar i hembygden, men ifrågasätter samtidigt begreppet hembygd.
Avståndet mellan Fagerås och Kil är ju obetydligt, menar han.
Hugo Jonsson från Frykeruds kommunalfullmäktige betonade att Frykerud har fler gamla än
Kil, och att serviceanordningarna är ordnade. ”Frykerudsborna har också under flera år avsatt
medel för ett nytt vårdhem.” Bodas K.E. Olsson menar att Fagerås skulle innebära en
merkostnad på upp till 100.000 kronor. Han menade dock att ”Boda-borna inte skulle starta
någon revolution om Fagerås blir platsen för vårdhemmet.”119 Lilla Boda intar alltså en försiktig
hållning. Landshövding Edberg sammanfattar mötet: ”Jag har på känn att vi, hur vi än handlar,
kommer att trampa någon på tårna”.120

2.2.4 Besvär!
Under hösten 1968 meddelar Länsstyrelsen att man inte anser något nytt ålderdomshem i Fagerås
lämpligt, utan att samarbetsnämnden givit sitt medgivande.121 Frykeruds hopp står då till
samarbetsnämnden, i förlängningen de övriga kommunerna inom blocket. Frykeruds
fullmäktigeledamöter uppvisar en allt större kompromisslöshet gällande ålderdomshemsfrågan:
där ”Om inte samarbetsnämnden går på samma linje, hotar Frykeruds kommunalmän att riva
upp det beslut, som en gång fattats om samgående kommunerna emellan.”122
Majoriteten inom samarbetsnämnden, dvs. företrädesvis representanter från St. Kil och Boda,
hade sedan tidigare förordat ett nytt ålderdomshem i Kil som ett mer ändamålsenligt alternativ
för det framtida blocket. Detta resulterade nu alltså i ett reellt hot från Frykerud om att lämna
blocksamarbetet. ”Det skulle vara ytterst beklagligt för hela bygden om Frykeruds kommun skulle
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riva upp beslutet om samgående”, kommenterar Lars Ågren, sekreterare i Svenska
kommunförbundet.123
Den 22 oktober 1968 var inte åhörarplatserna för kommunalfullmäktigemötet lika tomma som
de brukade vara i Frykeruds kommun.
Kommunalfullmäktige i Frykerud drog en publik på 1[sista siffran oläsbar, min anm.] personer vid
senaste sammanträdet, och det brukar inte höra till vanligheterna. Men så fanns det många brännbara
frågor[…]124

Mötet präglades av en märkbar ilska över den negativa behandling som Frykerudsledamöterna
ansåg sig fått av Länsstyrelsen och samarbetsnämnden.125 Länsstyrelssen hade i en skrivelse
uppskattat behovet av ålderdomsplatser i Frykerud till ”cirka 25”126. Kommunen har därför inte
underlag för ett hem av ”godtagbar storlek”127. Kil anses som mer ändamålsenligt. Under mötet
uttrycks åsikten att Länsstyrelsen styr ”över huvudet” på Frykerud, och utan stöd i
kommunallagen.128 Dessutom anser man att beslutet strider mot det humanitära – visst vill väl de
äldre bo kvar i hemorten?
Under mötet formulerades en formell besvärsskrivelse129 till Länsstyrelsen, för att Frykerud
därigenom få gehör för sina planer. Dessutom presenteras ett förslag från socialnämnden om att
skjuta upp kommunsammanläggningen fyra år, för att på så sätt ro iland ålderdomshemsprojektet.
Socialnämnden motiverar sitt förslag:
Socialnämnden anför den 21.8.1968, §11 att alla alternativa lösningar för vårdhemsfrågans ordnande i
kommunblocket ej prövats. Angeläget är att ett nytt ålderdomshem och den öppna vården snarast
ordnas i Frykerud. På grund av tidsnöd som uppstått genom förhalning från övriga kommuner i
blocket föreslår socialnämnden att kommunfullmäktige beslutar uppskjuta sammanläggningen minst 4
år.130

Detta förslag hade sedan tidigare tillstyrkts av kommunalnämnden i slutet av september, och det
var nu upp till fullmäktige att fälla det slutliga avgörandet.131 Votering på socialnämndens förslag
begärs inför den publiktäta möteslokalen. Några ledamöter tvekar. En upprivning av det tidigare
beslutet om kommunalt samgående ”kan få oanade konsekvenser” som A. Carlsson uttryckte
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det.132 Även ordföranden L. Nilsson vacklar.133 Voteringen genomfördes dock. Med tolv röster
mot åtta vann socialnämndens förslag (av 25 ledamöter avstod en person från att rösta, och fyra
ledamöter var frånvarande), och beslutet om samgående med St. Kil och Boda kunde därmed
anses som upprivet.134 Inga tydliga partipolitiska skiljelinjer går att se i beslutet.
Frykeruds beslut om att skjuta upp kommunsammanläggningen gav skalvvågor i press och
inom regionalpolitiken. Svenska Kommunförbundets sekreterare Lars Ågren träffade i början av
november representanter från kommunblocket, och konstaterade att ”Blockets vårdhemsfråga
måste lösas men den skall lösas i samförstånd”135. I Värmlands Folkblad kommenteras
Länsstyrelsens syn på situationen:
Kils samhälle har för närvarande cirka 3.700 invånare och Fagerås samhälle cirka 200 framhålls det
och därför får en lokalisering till Fagerås anses olämplig, i synnerhet som de nuvarande pensionärerna
i Boda, blockets tredje komponent, vid intervjuer har förklarat sig mera intresserade av ett vårdhem i
Kil.136

Även i Frykerud börjar visst missnöje mot situationen visa sig. En före detta kommunalman,
Gunnar Larsson, sänder in en besvärsskrivelse mot fullmäktiges beslut att riva upp den
kommunala sammanslagningen.
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Foto: Stora Kils kommun, Kommunalnämnden, Tidningsurklipp, 1969, Ö1:17, 1969, NWT 26 mars 1969

Länsstyrelsen begär i december 1968 ett skriftligt yttrande från Frykerud gällande
upprivningsbeslutet.137 Liksom tidigare har kommunalnämnden förberett ett uttalande i frågan,
vilket fullmäktigeledamöterna enas om att anta, ”förutsatt att vissa angivna känslomässiga
meningar uteslöts ur skrivelsen”138. Att fullmäktiges upprivningsbeslut från oktober skulle vara i
konflikt med kommunallagen anser kommunalnämnden ”(…)vara en fullständigt felaktig
uppfattning, som är kränkande för de utredande och verkställande organen inom Frykeruds
kommun”139.
Vidare avfärdar fullmäktige den klagande Gunnar Larssons besvärsskrivelse som grundlös.
Tidpunkten för sammanläggning står Frykeruds kommun fritt att avgöra utan påtryckning eller tvång.
Klagandens påstående att beslutet är ofullständigt förberett saknar grund, då frågan vid behandling
och ställningstagande varit föremål för ingående diskussioner i vederbörande kommunala organ. 140
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Fullmäktige utgår således ännu ifrån att de fortfarande har självbestämmanderätten på sin sida i
sammanläggningsfrågan, och det via lag. Situationen kom dock att förändras inom kort.

2.2.5 ”Sluta upp med det lokalpatriotiska tänkandet!”
Kring juletid 1968 får samarbetsnämnden inom Stora Kils kommunblock ta del av en
promemoria från kommunikationsdepartementet, där nämnderna skall ta ställning till två
alternativ gällande kommunblocksreformens slutliga genomförande. Promemorians alternativ
innebar 1: frivillighet i viss mån om ”flertalet” av blockets kommuner ville ha samgående, eller 2:
lagstiftning enligt av regering fastställd plan. Nya Wermlandstidningen rapporterar:
Av de två alternativen som gavs i promemorian beslöt man enligt alternativ ett, vilket innebär bl.a. att
förordnande i kommunal indelning kan ske även om av indelningen berörd kommun motsätter sig
aktuell indelning. Andra alternativet i promemorian innebär i stort att kommunindelningen skall ske
efter en av länsstyrelsen fastställd tidsplan. Dock skulle senaste datum för kommunsammanslagningen
fastslås till den 1 januari 1974. Det ville emellertid samarbetsnämnden inte vara med om.141

En lagändring gällande kommunblocksreformens genomförande står alltså för dörren.
Samarbetsnämndens linje är klar; man föredrar alternativ ett, vilket innebär en lagstadgad
möjlighet att ”tvinga med” Frykerud i blocksamarbetet. I Frykerud är inte ställningstagandet helt
självklart. Flera ledamöter har börjat vackla i det ställningskrig som kommunblocksreformen
börjat bli. Bland andra fullmäktiges ordförande, högerpartisten Lars Nilsson anser att alternativ 1
är det mest rimliga.142 Folkpartisten Hugo Jonsson, en av de mer drivande i motståndet gentemot
Länsstyrelsen, anser däremot att Frykerud bör förorda fortsatt fullständig frivillighet i
sammanläggningsfrågan.143
Efter en votering av fullmäktige i januari 1969, beslutar man att förorda ”den tredje vägen”
gällande promemorian, dvs. fortsatt frivillighet såsom lagen hittills gällt, trots att detta inte var ett
alternativ i kommunikationsdepartementets promemoria.144
I media blir Frykeruds kommunalrepresentanters ansikten allt vanligare. I Nya
Wermlandstidningen utvecklar folkpartisten H. Jonsson sin syn på konflikten:
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Vi är ingen stad eller jättekommun, vi är en landskommun men därför har vi väl rätt att leva. Som det
är nu tror jag att de centrala myndigheterna håller på och glömmer bort oss ute på landsbygden. Jag
kanske framstår för många som mannen som vill stoppa upp ett samgående med övriga kommuner i
blocket, men så länge som en enad bygd inte vill godta nuvarande planering så känner jag mitt ansvar
att följa bygdens intention.145

Han uttrycker också farhågor för att detta är en fingervisning för hur det framtida
kommunblocket kommer arbeta, att Frykerud blir överkörda.146 ”När vi får vår del av kakan går
vi samman med St. Kil”147.
I mars får landshövding Edberg besök av representanter från alla partier inom Frykeruds
fullmäktige, i ett möte som Edberg förklarade som ”internt”148 för pressen. Däremot kom en
informationsträff att anordnas för allmänheten bara några dagar senare. Gymnastiksalen i Fagerås
var ”fullsatt”149 när samarbetsnämnden för kommunblocket utgjorde panel under en diskussionsoch frågestund.
Kommunalfullm.-ordf. i Frykerud, Lars Nilsson, och riksdagsman And. W. Axelsson menade, att
Frykeruds inställning till en samgående hade fått en ensidig belysning i pressen och menade, att det
finsn en stor procent Frykeruds-bor som är för ett samgående. Kommunalnämndens ordf. Hugo
Jonsson och hans meningsfränder är emot ett samgående 1971 och säger sig ha majoriteten på sin sida
med hänvisning till fullmäktige, där man fortfarande håller ställningarna. 150

Hugo Jonsson betonar återigen värdet av att få bo i sin hembygd vid ålderns höst, så man blir
personligt bemött och inte bara en i mängden vid ett stort ålderdomshem i Kil. Han betonar
också att samarbetsnämndens tidigare agerande vittnar om att Frykerud får lira andrafiol, vilket
bådar ont inför framtiden. Han nämner också brandrisken i det nuvarande ålderdomshemmet i
Fagerås, Tröstad, vilket är byggt i trä. En förhalning av samgående lär också förhala
ålderdomshemmet, vilket medför en risk för de äldre.
Centerpartisten Anders Carlsson invände dock, och kom med vittnesmål från det hemlighållna
mötet med landshövding Edberg:
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När vi var hos landshövdningen, så sa han följande: Ni skall inte rikta skotten på samarbetsnämnden
utan på länsstyrelsen och mej vad det gäller ålderdomshemsfrågan. Vi måste tillhöra blocket 1971 och
jag vill inte vara med om att se Frykerud som en vit fläck mellan St. Kil och Boda.151

Han får medhåll från folkpartisten And. W. Axelson – ”Sakskälen är för svaga för att stoppa
samgåendet”152. Även Gösta Malmström, representant från Boda, uttalar sig mot en förhalning av
kommunsamgåendet: ”sluta upp med det lokalpatriotiska tänkandet!”153 Värmlands Folkblad
rapporterar från mötet:
Anders W. Axelson[…] fann inget skäl att dra in sammanslagningen i vårdhemsfrågan. Han förde
debatten på ett högre plan, när han talade om Värmlands chanser att hävda sig och att det gäller att
bilda bärkraftiga om regionen skall föras framåt. Han har också biträtt beslutet om ett vårdhem i
Fagerås, men sade sig längta hem lika mycket om vårdhemmet kommer ligga i Frykerud som om det
kommer ligga i Kil.154

Veckan efter informationsträffen med allmänheten kommer så ett meddelande från Länsstyrelsen
gällande Frykeruds besvärsskrivelse. Länsstyrelsen meddelar att ”Då klandrade beslutet endast
innefattar en meningsyttring och klaganden inte ens gjort gällande att beslutet ej tillkommit i laga
ordning, anser sig länsstyrelsen icke kunna upptaga besvären till prövning”155. Inför fullmäktige
presenteras även ytterligare en skrivelse ifrån den före detta kommunalmannen Gunnar Larsson.
I skrivelsen säger han bland annat:
Efter 5 års förslag och beslut i vårdhemsfrågan borde det stå klart för Frykeruds beslutande
myndigheter att fortsatt önsketänkande i vårdhemsfrågan ite[sic] kan förverkligas. Nu är det därför
angeläget att i bästa möjliga samförstånd söka ernå bästa möjliga vårdhemsbehov förverkligat för hela
kommunblocket, inom ramen för vad Länsstyrelsen kan tillstyrka och av Regeringen godkännas. Även
om vi har svårt att förstå hur den kommunala självbestämmanderätten är kringskuren får vi tydligen
finna oss däri och söka ernå bästa möjliga som tidsläget tillåter. 156

På samma möte presenteras en motion från fyra fullmäktigeledamöter, en från varje i
fullmäktige representerat parti, där motionärerna föreslår samgående med St. Kil och Boda 1
januari 1971.157 Förslaget innebär alltså ett tillbakadragande av upprivningsbeslutet från oktober
året innan. En av motionärerna, A.W. Axelsson, begär votering utan föregående överläggning.
Voteringen resulterar i en ytterst knapp förlust för motionen, tolv röster mot tretton i ett fulltaligt
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fullmäktige. Voteringen vittnar om att det nu finns en splittring även inom fullmäktige. Har man
drivit ålderdomshemsfrågan för långt?

2.2.6 ”Men så kom bomben!”
Under sommaren och hösten 1969 tas få beslut av vikt i Frykeruds fullmäktige gällande
kommunblocksfrågan. Uppståndelsen kring ålderdomshemmet och kommunreformen har givit
många inblandade kalla fötter, och man väntar fortfarande in Länsstyrelsens slutliga besked i
indelningsfrågan. Länsstyrelsens besked är av än större vikt än tidigare; sedan ett riksdagsbeslut
samma försommar var lagen gällande kommunsammanläggningar ändrad. Kommunerna hade nu
enbart möjlighet att ge yttranden om de indelningsförslag som Länsstyrelsen gav, beslutsmakten
låg nu helt hos regeringen och kammarkollegiet.158
Under hösten genomför representanter från Frykeruds fullmäktige ett nytt besök hos
landshövding Edberg. Den lilla landskommunen hade gått långt i sin strävan att bygga ett
ålderdomshem i den egna centralorten Fagerås. Men nu när hela blocksamarbetet äventyrats, var
sprickorna tydligare än någonsin. Det har inte varit någon partifråga i Frykerud och den majoritet
som tog beslut om upprivning av kommunsammanläggningen var nu än mindre.
I december 1969 presenterar samarbetsnämnden en översiktsplan för Stora Kils kommunblock,
och föreslår att delkommunerna bör anta denna som utgångspunkt och förberedelse för det
framtida samgåendet.159 Frykeruds fullmäktige väljer att agera trotsigt; genom majoritetsbeslut
antar man planen för kommunblocket, men inte för den egna kommunens vidkommande.160
Översiktsplanen är urvattnad och på tok för styrd mot Kil, anser man.161
Andra veckan i januari 1970 kommer dock Länsstyrelsens slutliga indelningsförslag. Frykerud
kommer att slås samman med St. Kil och Boda fr.o.m. 1 januari 1971.162 Reaktionerna låter inte
vänta på sig. Flera fullmäktigeledamöterna, bland andra ordföranden Lars Nilsson(hp) uttrycker
en viss lättnad över att saken är ur världen, men bland andra Hugo Jonsson(fp) är av annan åsikt.
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Det var ett slag under bältet!(…)Det är förunderligt det här. Först beslutar kommunen i demokratisk
ordning om att inte gå samman med Kil. Majoriteten i kommunen uttalar sig mot sammanläggningen.
Nu kommer andra instanser och handlar tvärtemot folkviljan.(…)Det har varit oroväckande tyst på
sistone. Men så kom bomben.163

Redan i februari anländer tre delegater från Frykeruds fullmäktige, H. Jonsson, W. Bengtsson och
E. Svensson till civilminister Svante Lundkvist, för att redogöra för hur Frykerud blivit
behandlade i kommunblocksfrågan.164 Uppvaktningen gav dock ingen märkbar effekt. Den 17
april 1970 delges fullmäktige om att regeringen fastslagit Frykeruds sammanläggning med St. Kil
och Boda till 1 januari 1971.165 Därmed var Frykeruds öde förseglat.

2.3 Östmark
2.3.1 En oundviklig nödvändighet
En vårdag 1962 inkommer en skrivelse från Vitsands kommun till Östmarks
kommunalfullmäktige, där Vitsand föreslår att de tre kommunerna Fryksände, Östmark och
Vitsand gemensamt kontaktar Landskommunernas Förbund för att få i stånd en ”opartiskt
utredning” gällande eventuell sammanslagning av de tre kommunerna.166 Ett liknande beslut var
redan fattat i Fryksände kommun, med skillnaden att de även ville erbjuda Lysvik möjligheten att
ingå i det nya kommunblocket.167
Östmarks kommunalnämnd hade i ett tidigare möte beslutat att rekommendera
fullmäktigeledamöterna att gå förslaget om utredning till mötes, samt låta kommunalnämnden
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utse delegater som kan assistera Landskommunernas Förbund vid utredningen.168 Fullmäktige
lyckas ta ett relativt snabbt beslut i frågan. Man beslutar gemensamt att bevilja
utredningsförfrågan, och samtidigt låta den sedan 1961 utsedda utredningskommittén få träda i
kraft med syftet att driva kommunens ”interna angelägenheter” i sammanläggningsfrågan.169
Under de månader som följer dryftas inte sammanläggningsfrågan mer inom Östmarks
kommunalfullmäktige. Höstens val stundar, och andra akuta spörsmål prioriteras. Inte heller
månaderna efter 1962 års val, vilket resulterar i en fortsatt socialdemokratisk majoritet (med stöd
av kommunisterna),170 tas några beslut som rör sammanläggningen. Frågan vaknar dock när
Länsstyrelsens preliminära förslag om blockindelning dimper ned på fullmäktiges bord i februari
1963.
Enligt förslaget bör Östmark bilda samarbetsområde med Fryksände(Torsby) och Vitsand,
vilket också ska ligga till grund för det framtida blocksamarbetet.171 Kommunalnämnden i
Östmark hade i ett tidigare sammanträde föreslagit bifall till Länsstyrelsens förslag.
Högerpartisten E. Norbäck framhöll att sammanläggning ”inte kan frångås”172, och vill göra
framställning till länsstyrelsen om att göra samarbetsområdet ännu större, vilket även
socialdemokraten S. Kvärre håller med om. Fullmäktige beslutar att godkänna förslaget, men
också föreslå undersökning för att se om ett ännu större samarbetsområde vore möjligt.173
Kommunens ekonomiska problem går som en löpande röd tråd genom de diskussioner och
beslut som Östmarks kommunalfullmäktige tar under 60-talet. Arbetslösheten är ett särskilt stort
ok på kommunens axlar.174 Detta föranleder Östmark att kontakta de övriga kommunerna i
samarbetsområdet för gemensamma utredningar gällande den framtida industrinäringen.175 I den
samarbetsnämnd som officiellt bildas under våren 1965 representeras Östmark av två ordinarie
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ledamöter, en socialdemokrat och en högerpartist.176 Under andra halvan av år 1965 sätts
samarbetsnämnden på prov för första gången, då biblioteks- och bokbussväsendet ska
samorganiseras mellan kommunerna i kommunblocket.177 Östmark ställer sig inledningsvis
skeptiska till samgående i frågan, med farhågor om att biblioteksservicen kommer att centraliseras
mot Torsby.178 Östmarks kommunalfullmäktige bifaller dock samarbetet efter att Fryksände
kommun tagit på sig en större del av utgiftsbördan än vad som inledningsvis presenterats.179

2.3.2 En kamp om tid
Den haltande ekonomin bidrar till att Östmarks kommunalfullmäktige skjuter definitiva beslut
rörande blocksamarbetet framför sig.180 Man vill först lösa sina inre angelägenheter. I slutet av år
1965 vill dock samarbetsnämnden höra de tre delkommunerna i blocket yttra sig gällande önskad
tidpunkt för samgåendet.
Statsmakternas strävan att relativt snabbt och på frivillig väg nå sammanläggningar, parad med
Vitsands kommuns önskemål om ett samgående inom en nära framtid, har medfört att
utredningskommittén har funnit det vara en angelägen uppgift att nu slutföra sitt uppdrag och den har
med sikte på att kommunalfullmäktige skulle kunna ta ställning till frågan innevarande år, angivit sitt
slutliga yttrande och i protokollet från sitt sista sammanträde anfört följande: ”Beträffande tidpunkten
för sammanslagning med Fryksände och Vitsand meddelade ordföranden, att man i Vitsand inriktat
sig på att en sådan borde ske redan den 1 januari 1967, men att man där var beredd att vänta till den 1
januari 1969, om Östmark vore intresserat därav, då man var angelägen om att båda kommunerna
samtidigt begärde anslutning till en storkommun.[…]”181

Den utredningskommitté som samarbetsnämnden tillsatt rekommenderar Östmark att anta en
fleraårsplan för framtida investeringar, vilka ska utföras innan sammanslagning. Kommittén
föreslår dessutom att Östmark gör sig beredda att gå samman med Fryksände(Torsby) och
Vitsand den 1:a januari 1969.182
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Fullmäktige har svårt att enas kring vilken tidpunkt man anser lämpligast. Socialdemokraten H.
Olsson anser att sammanläggningarna bör ske snarast, och förbehöll sig rätten att ”förfäkta denna
åsikt”183. Högerpartisten F. Johansson ansåg däremot att beslut inte bör tas i frågan ännu.184
Kommunalnämndens tidigare överläggning hade givit upphov till två huvudsakliga meningar.
Den ena biföll kommitténs förslag, den andra yrkade att sammanläggning bör ske 1 januari 1967
med motivationen att en sammanläggning är av så stor betydelse för den framtida
storkommunens utveckling och existens, att man inte bör förhala frågan. Framtida investeringar
kunde lösas genom förhandlingar inom blocket menade man, ”om varje kommun beredes tillfälle
att även efter sammanläggningen genomföra sina som angelägna ansedda investeringsprojekt.”
Kommunalnämndens omröstning hade lett till fyra röster mot fyra, med ordförandens röst
som utslagsgivande. Man rekommenderar sammanläggning 1967.
Fullmäktige diskuterar länge. De flesta är enade kring att samhörigheten mellan de tre
kommunerna är stark, och att Östmark och Vitsand bör anslutas samtidigt. Däremot är man
oense om tidpunkten för sammanläggningen. De som vill skjuta på sammanläggningen till 1969
menar att Östmark behöver tid för att utreda och verkställa de arbeten och ärenden som
kommittén nämnt.185 Man påtalar att det inte finns oro för att de andra kommunerna skulle vilja
hindra dessa, men att centralorten Torsbys behov av investeringar var stora och skulle bedömas
som mer angelägna.186 Det påtalades också att Östmark har disponibla medel av ”betydande
belopp”187, och att dessa bör satsas på egna investeringar innan sammanläggning sker.
De som yrkade på sammanläggning 1967 menade att sammanläggningen skulle medföra större
kraft gentemot de centrala myndigheterna, och vara bra för sammanhållningen i norra Värmland.
”Denna länsdels framtida existens är i stor utsträckning beroende av vad kommunerna genom
gemensamma ansträngningar kan åstadkomma.”188 De menade också att att sammanläggning
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skulle medföra effektiviserad förvaltning och större möjligheter att anställa kvalificerad personal,
och att utveckling av Torsby samhälle skulle medföra nya möjligheter för Östmarks ungdom.189
Endast en ledamot, kommunisten Rudolf Nilsson, ville ha avslag på hela
sammanläggningsprojektet, med motiveringen att små kommuner är billigare i drift och att
sammanläggning ej har någon nytta. Fullmäktige avslog Nilssons förslag.190
Ordföranden och socialdemokraten Lindqvist anser att kommunalnämndens förslag om
sammanläggning 1967 vunnit bifall, men en votering begärs. Omröstningen resulterade i en tydlig
seger för förslaget om sammanläggning 1969, med röstsiffrorna 19-3.191 De tre som förordade
sammanläggning 1967 var samtliga socialdemokrater.
Vidare beslutar fullmäktige att upprätta en fleraårsplan för framtida investeringar, i enlighet
med utredningskommitténs förslag. Investeringsobjekten ska utredas, kostnadsberäknas och
eventuellt graderas efter prioritet innan de överlämnas till utredningskommittén för upprättande
av investeringsplan. Utredningarna ska ligga hos utredningskommittén senaste 1 mars 1966.192
2.3.3 Spelplanen ruskas om!
Valet till kommunfullmäktige 1966 resulterar i en borgerlig framgång, som bryter av den tidigare
socialdemokratiska dominansen. De tre borgerliga partierna (centerpartiet, folkpartiet och
högerpartiet) bildar i samband med valet en allians vid namn ”Borgerlig samverkan”, i ett försök
att skapa en motvikt mot socialdemokraterna. När rösträkningen slutförts kunde man konstatera
att Borgerlig samverkan tagit 16 av de 30 platserna i kommunfullmäktige.193 Detta kom att
innebära en förändring av spelplanen för den framtida politiken.
Trots att beslutet gällande tidpunkten för sammanläggning med Fryksände(Torsby) och Vitsand
givit upphov till meningsskiljaktigheter inom fullmäktige, fortskrider det kommunala samarbetet
med Fryksände(Torsby). Exempelvis upprättar man ett gemensamt kommunalförbund med

189

Torsbys kommunarkiv, Östmarks kommun, Kommunalfullmäktige, Protokoll (huvudserie) 1963-1966, A1 a:8, 4
december 1965.
190 Torsbys kommunarkiv, Östmarks kommun, Kommunalfullmäktige, Protokoll (huvudserie) 1963-1966, A1 a:8, 4
december 1965.
191 Torsbys kommunarkiv, Östmarks kommun, Kommunalfullmäktige, Protokoll (huvudserie) 1963-1966, A1 a:8, 4
december 1965.
192 Torsbys kommunarkiv, Östmarks kommun, Kommunalfullmäktige, Protokoll (huvudserie) 1963-1966, A1 a:8, 4
december 1965.
193 Torsbys kommunarkiv, Östmarks kommun, Kommunalfullmäktige, Protokoll (huvudserie) 1966-1969, A1 a:9, 7
oktober 1962, Protokoll vid sammanträde hos Länsstyrelsen i Värmlands län för sammanräkning av röster vid
kommunalfullmäktigevalet i Östmarks landskommun (avskrift).

47

representanter från både Östmark och Fryksände(Torsby), där man bland annat samarbetar kring
skolfrågor.194
Striden om sammanläggningstidpunkt visar sig dock vara långt ifrån över. Socialdemokraterna
har inte gett upp hoppet om att få till stånd en snar sammanläggning av kommunblocket. Under
hösten 1967 får partiet igenom en motion i kommunalnämnden195 om en ny utredning gällande
sammanslagningen, och fullmäktige beslutar att hålla ett extrainsatt möte i ämnet.196
Ånyo präglas diskussionerna av investeringsbehoven och det missgynnsamma ekonomiska
läget. Debatten pågår i fyra timmar, ända in på natten.197 Det investeringsprogram man upprättat
hösten 1965 hade till stor del slutförts, ”men vissa vatten- och avloppsanläggningar,
pensionärshemsbygge, något vägprojekt och vissa turistiska anordningar”198 hade gått så pass
trögt att de knappast kan färdigställas före år 1969.
Flera ledamöter uttalar sig. F. Johansson från Borgerlig valsamverkan, tidigare högerpartist,
menade att Östmark skulle få det svårt att utföra sina investeringar när sammanslagningen ägt
rum. Han anförde också, att om Östmark tog det lugnare med investeringarna, så kunde man
kanske hålla skatten lägre än i Torsby.
Socialdemokraterna var dock av annan åsikt. Man ansåg att det inte fanns skäl till att frångå
beslutet om sammanläggning år 1969, såvida de investeringar som man planerat blivit utförda.
Kvarstående investeringar kan man lösa inom det nya blocket. Den nya storkommunen skulle
kunna lämna garanti om dessa menar man. En socialdemokrat framhåller att Östmark är
beroende av utvecklingen i Torsby, och att framtida industriutveckling där kan ge ökade
arbetsmöjligheter.199 Befolkningsminskningen inom kommunen är ett annat argument som
framfördes. ”Den enda möjligheten för oss att överleva”200 är genom Torsbys möjligheter att
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etablera arbetstillfällen inom industrin, menade man. ”Torsby gjort en hjältemodig insats till gagn
för hela blocket”201 och det skulle vara mycket illavarslande om sammanläggningen nekas.
En annan socialdemokrat menade att utvecklingen har gjort ”sammanläggning än mer
behövlig”202, och man påpekade också att skatteutjämning kommer att medföra en situation i
framtiden där Östmark tvingas lägga hela budgeten på enbart driftskostnader.
Kommunalförbundet mellan Fryksände-Östmark har fungerat bra i skolfrågorna, men i framtiden
blir det svårt, det behövs en större skoladministration som kan hålla fler anställda.
Socialdemokraten E. Larsson var tidigare emot en sammanläggning, men menade nu att hon
ändrat ståndpunkt på grund av befolkningsminskning och minskad efterfrågan på arbetskraft.203
Hon påpekar att de flesta investeringarna är gjorda, och att några större hinder för
sammanslagning ej finns.
Fullmäktige beslutar till slut att Östmarks samarbetsnämndsledamöter upprättar en
investeringsplan för de arbeten som måste utföras fram till år 1970, som sen Torsby lämnar
garanti för att utföra inom angiven tid om sammanläggning utförs innan dessa är färdiga.204

2.3.4 Sammanläggningsbeslutet rivs upp
Det förändrade läget efter valet 1966 har gjort det tidigare beslutet om sammanläggning
ifrågasatt. Ämnet dyker åter upp på fullmäktiges bord i december 1967.205 Som nämnts beslutade
fullmäktige redan i oktober att låta kommunalnämnden bereda frågan på nytt, en beredning
vilken ska ligga till grund för nytt beslut i frågan.
Utredningen visade att det fanns investeringsbehov kvar för framtiden, och eftersom många
projekt vid en sammanläggning 1969 skulle vila på den nya kommunen, vill flera ledamöter ha
garantier från Torsby att dessa genomförs. Samarbetsnämnden hade enats om att utfästa en sådan
garanti, om Östmark beslutar att genomföra sammanläggningen 1969, och beslut om detta hade
även klubbats i Fryksände(Torsby) kommunalfullmäktige. Det fanns dock en märkbar oro över
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att de välbehövliga investeringarna skulle komma att äventyras vid en sammanläggning redan
1969, vilket föranlett Kommunalnämnden i Östmark att yrka på uppskjutning av
kommunsammanläggningen.206 I fullmäktige blir diskussionen långdragen under mötet, vilket
präglas av en tydlig kamp mellan socialdemokraterna och det borgerliga blocket.
Socialdemokraterna menar bland annat att det är ”rejälare”207 av Östmark att gå samman med
Fryksände(Torsby) och Vitsand redan 1969, och inte vänta tills ekonomin går på knäna. Den
minskade sysselsättningen, rationaliseringen av lantbruket, utflyttningen och de låga
skatteintäkterna har försvårat investeringsmöjligheterna, framhåller man.208 Medan Östmark går
bakåt, har samarbetspartnern Fryksände(Torsby) ett välutvecklat näringsliv som man kan få nytta
av, och Östmark har sedan tidigare tagit ställning för ett samgående 1969.209
De borgerliga ledamöterna oroas framför allt över att Östmarks investeringsbehov kan komma
att försummas i den nya storkommunen. Som självständig kommun behålls ens handlingsfrihet,
menar man.210 Även om Fryksände(Torsby) är resursrikare så har ett självstyrande Östmark
fördelen att ”alla känner alla”211. Det finns inte heller hävdningsfördelar att vinna gentemot
statsmakterna genom en kommunsammanslagning, menar man, då statsmakterna då skulle vända
sig till blocket och inte till den enskilda kommunen. En ledamot framhöll dessutom att
sammanläggning måste syfta till att lösa ett problem, i detta fall samordning för att minska
utgiftsbörda, och detta problem blir omöjligt att lösa genom en sammanläggning 1969. Risken
finns dessutom att sammanläggningen kan medföra skattehöjningar.
Den långa diskussionen mynnar ut i en votering enligt kommunalnämndens yrkande. Om ”ja”sidan vinner, står man fast vid kommunsammanslagning 1969, om ”nej” så skjuts
sammanläggningen upp. Omröstningen resulterar i en seger för ”nej”-sidan, med 17 röster mot
12 (en ledamot avstod).212 Därmed var det tidigare beslutet om samgående 1969 upprivet.
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2.3.5 En hämndaktion?
Sammanläggningsfrågan blir vilande i Östmarks fullmäktige under första halvan av år 1968, och
istället läggs fokus på satsningar inom exempelvis infrastruktur och inte minst organisering av
skolväsendet. Ekonomin är dock ansträngd, och man tvingas till slut omdisponera och flytta vissa
anslag till 1969 års budget.213
Skolstyrelsen i Östmark vill, efter förslag från samarbetsnämnden, att Östmark bifaller förslaget
om att flytta ansvaret för Östmarks och Fryksändes(Torsbys) skolor till det gemensamma
kommunalförbundet. En sådan förändring hade medfört en ekonomisk lättnad för Östmarks del,
men skolstyrelsen påpekar att reformen kommer att ske under förutsättning att Östmarks
fullmäktige tar beslut om sammanläggning med kommunblocket fr.o.m. 1 januari 1971.214
Då frågan tidigare behandlats i kommunalnämnden såg man ingen anledning att genomföra en
ny utredning i frågan. Kommunalnämnden föreslår dock, med bakgrund av det administrativa
och ekonomiska läget, att fullmäktige bifaller föreslaget om samgående 1971.215 Omröstningen
leder dock till att de borgerliga får ärendet bordlagt216 tills vidare.217 Bara ett par veckor senare
görs dock en socialdemokratisk offensiv, och man vill tvinga fullmäktige att ta ett nytt beslut i
sammanläggningsfrågan. Under fullmäktigesammanträdet den 21 september genomförs en
votering gällande huruvida uppskjutningsbeslutet från 1967 ska stå fast, eller om
sammanläggningstidpunkten ska bestämmas till 1 januari 1971.
De socialdemokratiska representanterna använder skolfrågan som en förevändning att driva på
kommunsammanslagningen, men lyckas inte blidka nämnvärt många ledamöter från Borgerlig
samverkan. Flera menar att endast statligt tvång bör ligga i vägen för Östmarks kommuns
fortsatta bevarande.218
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Voteringen slutar i en knapp seger för de borgerliga, med en rösts marginal.219 Beslutet ställer
skolfrågan i annan dager, och fullmäktige beslutar nästan enhälligt att överföra
skolbyggnadsansvaret till Torsby-Östmarks kommunalförbund, trots skolstyrelsens önskan om
sammanläggning.220

Alldeles innan nyår 1968/1969 anländer en promemoria från kommunikationsdepartementet till
fullmäktige, med anledning av den utdragna process som kommunsammanläggningarna blivit i
landet.221 Promemorians alternativ innebar: 1. frivillighet i viss mån om ”flertalet” av blockets
kommuner ville ha samgående, eller: 2. lagstiftning enligt av regering fastställd plan
(tvångssammanläggning). Kommunikationsministern vill att Östmark yttrar sig om promemorian.
Diskussionen i fullmäktige blir annorlunda, eftersom de borgerliga väljer att avstå diskussionen.222
Deras ståndpunkt i frågan tycks vara närmast självklar. Det blir alltså en debatt där främst
socialdemokraterna diskuterar de två alternativen, medan de borgerliga tittar på.
Efter votering beslutar fullmäktige att bereda en skrivelse till kommunikationsdepartementet, i
vilken man förespråkar nuvarande lagstiftning, där total frivillighet råder.223
Tillsammans med Frykerud var Östmark de enda två kommunerna i Värmland som aktivt
förhalade besluten om sammanläggning med sina kommunblock. Under senhösten 1969 återger
Nya Wermlandstidningen intervjuer med flera berörda personer från det problematiska
kommunblocket i Nordvärmland. Östmarks kommunalnämndsordförande Roy Nyqvist säger att
”det är sorgliga är att det börjar gå politik i diskussionerna”224. Han betonar att medborgarna
måste vara övervägande för ett samgående innan det kan bli aktuellt. ”Majoriteten ’emot’ ett
samgående har minskat i Östmark och det har nu bildats två grupper.[…]Hittills är man dock helt
inställda på ett samarbete med Torsby först 1974.”225 Kommunalnämndens ordförande i Torsby
vidhåller vikten av en lösning på frågan: ”Kan[…] Östmark ge efter blir det en
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’styrkedemonstration’ som säkert kommer att stärka våra möjligheter vid kommande
diskutssioner[sic] med de statliga möjligheterna.”226
Att Östmark ännu inte har tagit något som helst beslut om sammanläggningstidpunkt var ett
problem som var tvunget att lösas, trots att åsiktsskillnaderna i frågan var så stora. Fullmäktige
beslutar under ett möte i november 1969 att ta ett beslut i tidpunktsfrågan innan nyår.227 Till flera
socialdemokraters bestörtning, presenteras på samma möte en borgerlig motion om att hålla en
folkomröstning i sammanläggningsfrågan, vilken man ämnar genomföra innan fullmäktiges
slutgiltiga beslut i ärendet. De borgerliga vänder sig alltså till folkopinionen, vilken man förväntar
sig kunna finna stöd från: ”Hoppas att alla som förfäktar demokratins värde i samhället stöder
denna åsikt, och vid ärendets slutgiltiga behandling, fullmäktigeledamöterna tar hänsyn till
röstresultatet.”228 Omröstningsmotionen klubbas igenom i fullmäktige, med siffrorna 16-14229,
och folkomröstningsdatumet fastställs till 4 januari 1970.230 Flera socialdemokrater rasar mot
beslutet:
Allmänheten har inte haft samma möjlighet som kommunalfullmäktige att sätta sig in i vad en
sammanläggning kan innebära, och torde inte kunna bibringas kunskap härom under den korta tid
som föregår dagen för den beslutade omröstningen. Jag befarar, att ovidkommande känsloskäl och
missförstånd om innebörden sprids bland allmänheten och påverkar dess ställningstagande.231

Beslutet föranleder socialdemokraterna att organisera en bojkott av folkomröstningen. När
rösterna räknats i början av januari 1970, visar resultatet på en klar seger för ”nej”-sidan men med
ett lågt valdeltagande.232 Under det efterföljande fullmäktigesammanträdet den 9:e januari 1970
beslutar man således att fortsatt skjuta på sammanläggningen med Fryksände(Torsby)233 till en
tidpunkt efter 1971.234 Återigen röstas socialdemokraterna ned av de borgerliga.
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Striden om sammanslagningen ger dessutom en oväntad konsekvens för en ledande
socialdemokrat, Helmer Olsson. Redan under hösten hade rykten florerat i kommunen om att
Olsson missköter sina kommunala uppdrag, vilket föranlett fullmäktige att tillsätta en opartisk
utredning i ärendet.235 I mars 1970 mottog dessutom fullmäktige en besvärsskrivelse från en
kommuninvånare. I besvärsskrivelsen anklagas Olsson för att strida mot kommunallagen genom
att i egenskap av kassör på kommunalkontoret utöva inflytande på kommunalnämnden, samtidigt
som han sitter i fullmäktige.236 Även Länsstyrelsen var informerade om besvärsskrivelsen, och
begär ett yttrande från fullmäktige samt en fullständig beskrivning av kommunalkassörens
arbetsuppgifter.237
Socialdemokraten S. Kvärre är rasande. ”Besvärsskrivelsen ger ett osmakligt intryck och att
motivet är simpelt och lågt.”238 ”Skrivelsen är en hämndaktion mot Helmer Olsson för att han
varit den ledande inom oppositionen.”239 Kvärre anser också att kommunalnämndens ledamöter
bör skämmas för att de inte vågat ta ställning till besväret, och att besvärsskrivaren
”(…)säkerligen ej [är] den drivande kraften bakom skrivelsen, utan någon eller några i ansvarig
ställning.”240 Kvärre läser upp en skrivelse till försvar för Olsson. Han menar att
kommunalkassören visserligen är chef för kommunalexpeditionen, men att det är
kommunalnämndens ordförande som ansvarar för prognoser, utredningar och planering för
kommunens verksamhet och därmed är ledande inom den kommunala styrelsen. Han tillägger att
det finns skäl till att misstänka att besvärsskrivelsen egentligen inte har någon grund i påstått
brott mot kommunallagen, eftersom Helmer Olssons position inom den kommunala ledningen
var känd redan 1968.241 Besvärsskrivelsen är snarare, menar Kvärre, ett tecken på en hämndaktion
mot sammanläggningsförespråkaren Helmer Olsson.242
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Fullmäktige beslutar att gemensamt ta avstånd från besvärsskrivelsen,243 och under våren 1970
avfärdar Länsstyrelsen besvärsskrivelsen som grundlös244 Ärendet skaver dock i fullmäktige långt
in på sommaren, då S. Kvärre upptäckt att en reservation som han, Helmer och Aina Olsson
undertecknat i januari samma år, inte bifogats till Civildepartementet. Kvärre anklagar
folkpartisten P. Sundelin för att medvetet avstått från att bifoga den.245
Den 26:e juni 1970 meddelar dock regeringen sitt beslut om att sammanlägga Östmark med
Fryksände(Torsby) från och med den 1 januari 1971.246 Den långa och seglivade kampen inom
Östmarks kommunalfullmäktige nådde därmed vägs ände.

3. Analys
3.1 Frykerud
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3.1.1 Hur förhöll sig Frykeruds landskommun gentemot reformfrågan under
reformperioden?
Då de första statliga signalerna om kommunblocksreformen kom till Frykerud sågs den som
rimlig, och direkt nödvändig för att kommunen skulle klara de krav som framtidens samhälle
skulle ställa. När Länsstyrelsens preliminära indelningsförslag kom 1963, tog diskussionen i
fullmäktige avstamp i parametrar såsom folkmängd, ekonomisk bärkraft, geografisk förbindelse
och näringsinriktning. Här hade alltså fullmäktige ett rent nyttoperspektiv på reformfrågan –
Frykerud behöver slås samman med lämpliga grannkommuner för att hålla den kommunala
standard som statsmakterna kräver. En av det senare reformmotståndets främste frontfigur,
folkpartisten H. Jonsson, yrkade till och med på att man bör försöka söka blocksamarbete med
Karlstad.
Frykerud sluter snabbt upp bakom de övriga kommunerna (Kil och Boda) i den
samarbetsnämnd som bildas, och samarbetet mynnar snart ut i exempelvis samorganiserade
skolskjutsar och sophämtning. Fullmäktige bifaller till och med en motion om att utarbeta en
detaljerad plan för sammanslagningsprocessen, så att gemensamma val för den framtida
storkommunen kan hållas redan 1966. Problemen uppkommer dock när Frykerud börjar
planlägga det nya ålderdomshemmet.
Då Frykerud presenterar planerna på ett nytt ålderdomshem i tätorten Fagerås, hänvisar
Länsstyrelsen till samarbetsnämnden; beslutet bör tas inom blocket. Samarbetsnämnden låter
Svenska Kommunförbundet göra en utredning, vilken kom att förorda Kil som den lämpligaste
platsen för ett nytt ålderdomshem, och stöder denna ståndpunkt med argumenten att Kil både är
en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig plats med tanke på den stundande
kommunblocksreformen. Samarbetsnämnden valde dock att avvakta med ett definitivt beslut i
frågan, sannolikt var Kils och Bodas samarbetsnämndsledamöter de som drev ärendet till
bordläggning. Det beslutet kom att få konsekvenser. Kil och Boda verkar inte ha lagt nog vikt vid
frågan, vilket fick tålamodet att rinna ut hos Frykeruds fullmäktige.
Samarbetsnämndens förhalning av beslutet gällande ålderdomshemmet får Frykeruds
fullmäktige att egenmäktigt besluta om att uppföra hemmet. När samarbetsnämnden efter detta
beslut väljer att officiellt förorda Kil som plats för ålderdomshemmet, upplever Frykeruds
fullmäktige detta som ett försök till centralisering av samhällsservicen och inkräktande på den
egna suveräniteten, och härvid uppstår konflikten.
Värt att notera, är att reformmotståndet inte har partipolitisk karaktär inom Frykeruds
fullmäktige. Huvudkonflikten är den mellan kommun och länsstyrelse. I takt med att
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ålderdomshemsprojektet försinkas vill flera fullmäktigeledamöter skjuta upp
kommunsammanslagningen. En sådan uppskjutning upplevdes som en såpass allvarlig handling,
att även flera borgerliga ledamöter tvekade. Var det verkligen värt att riskera
kommunblockssamarbetet för ålderdomshemmets skull?
Även om den politiska striden inte var partipolitisk i sin karaktär, bör man dock analysera detta
med bakgrund av den lokalpolitiska kontexten. Frykeruds fullmäktige präglades av stor borgerlig
dominans och de främsta reformivrarna, socialdemokraterna, var i klar minoritet. Av
källmaterialet är går det inte att utläsa exakt hur specifikt socialdemokraterna voterat och handlat
vid alla fullmäktigebeslut, men det finns en del som pekar på att även socialdemokraterna var
splittrade (t.ex. vid fullmäktigevoteringen 1965). Det går dock inte att dra några bestämda
slutsatser om detta. Innebar måhända den borgerliga dominansen inom fullmäktige att de
socialdemokratiska ledamöterna valde att vara mer kompromissvilliga med sin partilinje än vad
som hade varit fallet i en kommun där blockbalansen var mer jämn? En komparativ
undersökning av det lokala socialdemokratiska agerandet i landets olika kommuner skulle vara ett
intressant bidrag till forskningen i ämnet.
Den borgerliga dominansen (och därmed skepsisen gentemot kommunblocksreformen) med
största sannolikhet bidrog till motståndet gentemot reformen. Detta ligger i linje med Wångmars
resonemang om borgerlighetens ovilja att rucka på den kommunala
självbestämmandeprincipen.247 Min första teoretiska utgångspunkt (”Partilinjer hade inverkan
gällande kommunernas ställningstaganden gentemot kommunblocksreformen”) går varken att
tillstyrka eller dementera på något klart och övertygande sätt i fallet Frykerud, men det ligger nära
till hands att tro att den borgerliga dominansen inom fullmäktige i någon mån bidrog till
motståndsviljan.

Frykeruds motstånd gentemot kommunblocksreformen har sin grund i det havererade
ålderdomshemsprojektet. Frykeruds motstånd gentemot kommunblocksreformen kan således
anses vila på vad Wångmar kallar ”praktiska skäl”248. Kommunen ville inte riskera planerna på det
nya ålderdomshemmet i Fagerås, och försökte därmed att skjuta upp reformen till dess att
projektet var i hamn. Argument vilandes på praktiska skäl var också de vanligaste hos kommuner
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som tvångssammanslogs 1971.249 Detta är dock en alltför endimensionell förklaring. Om man
tittar närmare på de resonemang som förs inom Frykeruds fullmäktige, kan man lätt relatera
dessa till mer principiella grunder. Det stoppade ålderdomshemsprojektet upplevdes som ett hot
mot det kommunala självstyret. När man undersöker argumentationen som många
fullmäktigeledamöter för gentemot pressen och inom själva fullmäktige, är det inte främst det
akuta behovet av vårdplatser som man belyser; det är intrånget på den kommunala suveräniteten
som väcker motstånd. Denna ”borgerliga syn” på kommunens karaktär, som en självstyrande
enhet, är enligt Wångmar arketypisk för den svenska borgerligheten vid tidpunkten.250
Detta ligger i linje med Aronssons251 och Österbergs252 historiska beskrivning av kommunen
och dess tradition av upplevt självstyre. Kommunens eget beslutsfattande uppfattades från
kommunens sida som så pass vitalt, att relationen mellan kommun och stat vilade på någon sorts
ömsesidighet. Det vill säga: statens överhöghet accepterades och sågs som legitimt, såvida staten
samtidigt respekterade kommunens självbestämmanderätt i vissa frågor, och gav gehör för
kommunens yttranden. När detta tillstånd bröts, då samarbetsnämnden och Länsstyrelsen gav sitt
nekande till ålderdomshemmet, uppstod misstro mot legitimiteten i statens maktutövning.
Frykerudsledamöterna kände sig åsidosatta, och uttalade vid flertalet tillfällen sin oro för politisk
marginalisering och periferisering inom det nya blocket. Även Wångmars specialstudie av
kommunernas yttranden gällande kommunikationsdepartementets promemoria om
tvångslagstiftning ger stöd för denna teori; randkommuner såsom Frykerud var betydligt mer
benägna att yttra sig för fortsatt frivillighet i sammanläggningsfrågan än centralkommuner inom
blocket (såsom Kil).253 Kommunalnämndens yttrande från år 1968 är illustrerande för detta
resonemang:
Frykeruds kommunalnämnd har tidigare iakttagit att en viss styrning sker och därför reagerat, enär det
anses felaktigt om en centraldirigering i för stor omfattning genomföres. Även om den nya
länsplaneringen inte är kombinerad med några maktmedel kan den dock indirekt påverka
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lokaliseringen. Kan inte den kommunala självstyrelsen känna sig kränkt och vad blir följden om
självbestämmanderätten inskränkes för kommunerna? 254

Det går att förlänga det här resonemanget genom att titta tillbaka på statsvetarna Nielsen och
Brantgärde. Nielsen konstaterar förvisso att randkommuner och kommundelar där invånarna
upplever periferisering, inte per automatik känner lägre tilltro till det politiska styret och dess
legitimitet. Däremot kunde samhörighetskänslan inom kommunen komma att påverkas negativt, i
synnerhet i s.k. flerkärniga kommuner.255 I flerkärniga kommuner kunde dessutom de upplevda
möjligheterna till lokalpolitiskt deltagande försämras.256 Här får han även stöd av Brantgärde, som
menar att kommuninvånarnas avstånd till centralorten måste vara i paritet med det serviceutbud
som finns; om äldrevården centraliseras till Kil, måste avståndet uppfattas som rimligt.257
I fallet Frykerud menar jag att problematiken främst rörde det lokala självstyrets varande eller
icke varande. Det upplevda hotet mot den egna suveräniteten kom från statligt håll, däri
grundlades sammanslagningsmotståndet och konfliktlinjen var således den mellan kommun och
stat. I förlängningen ledde dock detta till att frågan även kom att röra upplevd marginalisering
inom kommunblocket (om än inte i så stor utsträckning). Detta för mig tillbaka till min andra
teoretiska utgångspunkt: ”upplevd politisk/geografisk marginalisering och periferisering kom att
påverka beslutsfattandet”. I förlängningen av den huvudsakliga konflikten mellan kommun-stat
utgjorde oron för minskat självstyre även grunden för en skepsis gentemot övriga kommundelar.
Det rör främst centralisering av kommunal service, vilket ålderdomshemmet illustrerar.
Kommunblocket kom att bli flerkärnigt, vilket enligt Nielsen alltså kan utgöra grund för en
minskad samhörighetskänsla inom kommunen. Det går inte finna några starka signaler på att så
skulle vara fallet i Frykerud. Konflikten mellan Frykerud och Kil rörde inte samhörighet, utan
centralisering av kommunal service. Förlänger man Nielsens resonemang med Brantgärdes, kan
man dock tänka sig att det upplevda avståndet mellan Frykerud till kommunblockets centralort,
Kil, trots allt uppfattades som överkomligt.
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3.2 Östmark
3.2.1 Varför protesterade Östmarks landskommun gentemot kommunblocksreformen?
Då Östmarks kommunfullmäktige 1963 fick ta del av Länsstyrelsens preliminära indelning av de
framtida kommunblocken, sågs reformen som mer eller mindre oundviklig, åtminstone i det
längre perspektivet. Östmarks ekonomi hade sedan länge varit negativt präglad av utflyttning,
arbetslöshet och svagt näringsliv, vilket gjorde att de flesta fullmäktigeledamöterna såg en
framtida kommunsammanslagning med Fryksände(Torsby)som ett måste för att samhällsservicen
skulle kunna upprätthållas. Fullmäktige tar således redan under sommaren 1964 ett beslut om att
via samarbetsnämnden tillsätta en utredning om framtida samordning av industrinäringen inom
blocket, och 1965 tas liknande beslut gällande skolväsendet.
Utredningskommittén i sammanslagningsfrågan, vilken instiftats av samarbetsnämnden, hade
ursprungligen räknat med att delkommunerna inom blocket skulle lösa dessa investeringsbehov
själva, innan sammanslagning. Östmarks svaga ekonomi försvårar dock möjligheterna till det. I
investeringsfrågorna är man beroende av blocket, och därmed uppstod meningsskiljaktigheter
gällande tidpunkten för samgående. Socialdemokraterna förespråkar en så tidig sammanläggning
som möjligt medan de borgerliga kräver garantier för genomförandet av de samhällsinvesteringar
Östmark behöver inför samgåendet. Antingen behöver Östmark få tid till att utföra dem själva,
eller så behöver de övriga kommunerna i blocket lämna försäkran om dessa.
Sammanläggningsärendet ger alltså upphov till förslag om samhällsinvesteringar, men i
förlängningen leder det också till en strid kring just dessa investeringar. Striden kom att gälla
tilltro respektive misstro till kommunblockets benägenhet att hjälpa Östmark med
samhällssatsningarna.
Problemen börjar egentligen på riktigt efter valet 1966. Innan dess hade socialdemokraterna,
vilka bland andra Wångmar påpekar var de starkaste reformivrarna av alla partier,258 åtnjutit
majoritet inom fullmäktige. Efter valet får istället alliansen Borgerlig samverkan (innefattande
tidigare folkpartister, högerpartister och centerpartister) 16 av de 30 mandaten i fullmäktige.
Därmed tippade majoriteten i fullmäktige över, från att domineras av socialdemokratisk tilltro till
att domineras av borgerlig misstro mot blockets benägenhet att stödja Östmark i dess
investeringssträvan.
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I Östmark, till skillnad från Frykerud, präglades sammanslagningsstriden av tydlig partipolitik,
vilket är i linje med min första teoretiska utgångspunkt. Den partipolitiska faktorn kan delas in i
två huvudsakliga dimensioner. Dels den borgerliga skepsisen gentemot det statliga intrånget på
den kommunala självbestämmanderätten, dels den inomkommunala striden mellan det
socialdemokratiska och borgerliga blocket. Den förstnämnda dimensionen gäller alltså
förhållandet kommun-stat, den sistnämnda gäller den inomkommunala politiken. På det
lokalpolitiska planet visade särskilt socialdemokraterna prov på förmågan att mobilisera sig mot
det borgerliga blocket, vilket inte minst manifesterades i samband med bojkotten av
folkomröstningen 1970. Även de borgerligas upprivning av det ursprungliga
sammanläggningsbeslutet är ett tecken på den tydliga blockmotsättning som fanns.
Kan de skarpa inomkommunala motsättningarna ha bidragit till att göra tonläget mer hätskt?
Skiljelinjerna och den medföljande blockkonsolideringen var tydliga, och den borgerliga
majoriteten efter valet 1966 var knapp. Vissa socialdemokratiska ledamöter ville göra gällande att
anklagelserna mot socialdemokraten H. Olsson var en del utav en borgerlig
smutskastningskampanj. Det är givetvis omöjligt att med aktuellt källmaterial avgöra om så var
fallet, men man kan trots allt konstatera att de borgerliga ledamöterna åtminstone upplevde att
den möjligheten fanns i rådande debattklimat.
Det är viktigt att påpeka, att när kommunblocksreformen ursprungligen dryftades i Östmarks
fullmäktige sågs den som direkt nödvändig för att kunna upprätthålla den framtida kommunala
servicen. Att sammanläggningen var tvungen att ske, det stod klart. Striden gällde tidpunkten för
sammanläggningen. De borgerliga fullmäktigeledamöterna, vilka som bekant var i knapp
majoritet efter valet 1966, drevs primärt av en oro för att det framtida blocket inte skulle
genomföra de satsningar i Östmark som samarbetsnämndens utredning hade rekommenderat.
Detta anser jag bör tolkas som upplevd risk för politisk/geografisk marginalisering. I enlighet
med min andra teoretiska utgångspunkt kom detta även att påverka beslutsfattandet i Östmark,
och var således också en faktor bakom reformmotståndet. Trots att
kommunsammanslagningarna sågs som nödvändiga för framtiden, fanns samtidigt oro för att
Östmark skulle hamna i skymundan inom det nya blocket. Östmark fick som bekant inte
uppskov med sammanläggningen. Motivet att vilja slutföra investeringar var ett argument som
Wångmar poängterar underkänts som laga skäl av regeringen.259
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Om man jämför resultatet från min undersökning av Östmark med Nielsens och Brantgärdes
arbeten, slås man av att risken för minskad samhörighetskänsla inom det nya kommunblocket
inte var något som oroade fullmäktigeledamöterna. Deras beslut grundade sig snarare i oro för
uteblivna ekonomiska satsningar, vilket är väsensskilt. Det ska dock sägas att källmaterialet om
Östmark inte kan ge några tydliga svar om huruvida Östmarksborna upplevde hot mot den
kommunala samhörigheten. Jag har exempelvis inte haft tillgång till någon stor mängd
pressmaterial, inte heller intervjuer med berörda Östmarksinvånare (vilket hade varit särskilt
relevant vid en jämförelse med Nielsens arbete).

3.3 Spelade upplevd lokal gemenskap/identitet någon politisk roll i Frykerud respektive
Östmark under reformperioden?
Som tredje utgångspunkt för uppsatsen ville jag testa teorin om huruvida den upplevda
sockengemenskapen blir verkningsfull i det politiska rummet och den politiska debatten om
kommuninvånarna upplever geografisk periferisering, politisk marginalisering och hotad
samhörighet inom den nya kommunala enheten. Med bakgrund av källmaterialet kan man
konstatera, att argument med avstamp i idéer om värdet i kommunernas särskilda lokala
gemenskaper inte nyttjades av fullmäktigeledamöterna gentemot staten för att undvika
sammanläggning. Visserligen framförde några fullmäktigeledamöter från såväl Frykerud som
Östmark åsikter om att kommunerna i sina nuvarande utföranden drog fördelar av att ”alla
känner alla”, men argument av denna specifika typ var ovanliga överlag. Wångmar har tidigare
konstaterat att dylika skäl ofta helt lyste med sin frånvaro i samband med
kommunblocksreformen.260
Oron för inskränkningar i den kommunala självbestämmanderätten kan tolkas som en del av en
”borgerlig anda”. I samband med kommunblocksreformens genomförande var såväl Frykeruds
som Östmarks fullmäktige präglade av borgerlig dominans (om än mycket knappt i den
sistnämnda). De beslut som togs i fullmäktige kom alltså primärt på borgerligt initiativ i de flesta
fall, så också skepsisen och motståndet gentemot reformen. Wångmar har kunnat påvisa att de
borgerliga partierna generellt hade liknande inställning till reformen på såväl riksdags- som
lokalplan – det var ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen.261 Det ligger nära till hands att tro,
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att Frykeruds och Östmarks motstånd bottnade i båda dessa kontexter, den historisk-politiska
och den ideologiska.
Undersökningen ger indikationer på hur de gamla sockengemenskaperna och traditionen av
upplevt lokalt självstyre, åtminstone delvis, genomsyrade den skepsis som såväl Frykerud som
Östmark uttryckte gentemot reformen. Såsom bland andra Österberg och Aronsson beskrivit den
svenska politiska historien har socknen, och den politiska arena som sockenstämman utgjorde,
lagt grunden för en traditionsbetingad politisk kultur. Denna kultur innefattar den upplevda
möjligheten till självstyre262, förhandling och reell interaktion med statsmakten.263 Lokalsamhällets
kommunikationskanaler till staten har institutionaliserats i många generationer, och har av
lokalinvånarna upplevts som betydelsefulla och direkt nödvändiga för statsmaktens legitimitet. I
och med att kommunerna (både administrativt och historiskt) är sprungna ur socknarna, är det
därför möjligt att socknens politiska anda levt kvar inom kommunerna. Detta förhållande kan
exemplifieras genom att peka på sockenstämmornas tradition av interaktion. Just interaktionen
mellan lokalsamhälle och statsmakt, vilken i sin natur förutsätter att båda sidor upplever dialogen
som äkta, har varit en garant för lokalsamhällets subjektivitet.264 Det vill säga: möjligheten för
sockeninvånarna att känna sig hörda av staten har medfört en form av upplevd självständighet –
de är inte enbart föremål för statligt tvång. Detta har i förlängningen givit det statliga
överhuvudet legitimitet, ”vi lyder, om ni också lyssnar!”.
Det verkar som om lokalsamhället, i form av kommunen, upplevde tvångslagstiftningen
gällande kommunblocksreformens slutliga genomförande som ett hot mot denna subjektivitet.
Därmed brast också synen på statens maktutövande som legitimt. Såväl Frykerud som Östmark
förordade fortsatt frivillighet i sammanläggningsfrågan, ett alternativ som aldrig presenterades
från kommunikationsdepartementet. Kommunerna tvekade aldrig inför att agera självständigt och
i stäv med de statliga påbuden. Varför skulle de? Det statliga maktutövandet legitimerades ju till
stor del av den lokala rätten till någon form av självstyre och inflytande.
Undersökningen har dock inte kunnat påvisa något direkt kausalsamband mellan existens av
särskild sockengemenskap och tvångssammanläggning, eftersom argument av denna typ var
ovanliga inom såväl fullmäktige som gentemot länsstyrelsen. Såsom Wångmar påpekade var dessa
argument ovanliga, men man ska då minnas att kommunerna lärt av läxan efter

262

Aronsson, Peter, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850,
sid. 342 samt sid. 344, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1992.
263 Österberg, Eva, 'Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige: konflikt - kompromiss - politisk
kultur', Scandia (Lund)., sid. 75, 1989.
264 Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & Åmark, Klas (red.), Svensk historia underifrån. [1], Tänka, tycka, tro, sid.
133, Ordfront, Stockholm, 1993.

63

storkommunreformen 1952, och valde en mer saklig och pragmatisk väg i samband med
kommunblocksreformen. Man ansåg att praktiska skäl gav en mer realistisk chans att undivka
sammanslagning.
Däremot använde fullmäktigeledamöterna, i synnerhet de i Frykerud,
sockengemenskapsargument för att engagera de egna kommuninvånarna. Begrepp som ”bygdens
intentioner”, ”folkviljan”, ”hemmet”, ”vi” och ”dom” dyker upp på flera ställen i pressen då
Frykeruds strävan att förbli självständigt nekas. Det verkar som att då de praktiska skälen och
argumenten inte ger verkan gentemot staten, försökte man istället att elda på lokalpatriotismen i
Frykerud. I och med att jag inte haft tillgång till liknande pressmaterial gällande Östmark kan jag
tyvärr inte göra några slutsatser om Östmark i det avseendet, eller för den delen jämförelser
mellan de båda kommunerna gällande sockengemenskapernas inverkan. Undersökningen hade
kunnat stärkas av dels ett vidare pressmaterial eller intervjuer med personer som var engagerade i
reformfrågan på de olika orterna. Som läget är nu kan jag bara sluta mig till att det finns
indikationer på att lokal identitet spelade roll för motståndet i sig, dvs. att lokal identitet var en av
flera direkta orsaker till motståndet, och att lokal identitet användes som ett argument av
politikerna utåt för att engagera opinionen mot reformen.
Undersökningen är utformad som en komparativ fallstudie, och är därför ämnad för
hypotesprövning och att frambringa nya hypoteser. Min analys av sockengemenskapernas roll vid
kommunblocksreformen bör alltså inte ses som en definitiv slutsats; snarare som en hypotes för
framtida forskning i ämnet. Men för att sammanfatta denna hypotes, så verkar det alltså som att
Frykeruds och Östmarks motstånd gentemot kommunblocksreformen primärt grundar sig i ett
borgerligt centraliseringsmotstånd, men att sockenidentiteterna utgör grund för att få den egna
kommunbefolkningen engagerad i sammanslagningsmotståndet.
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