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Abstract
This essay examines the advantages and disadvantages of the merge of municipalities in 1971,
in municipality of Värnamo. The government had stipulated that a consolidation of the
municipalities was necessary to lower the numbers of municipalities in Sweden, which had to
be done till year 1974. By looking in municipal records and newspaper articles this study will
try to recognize if the municipalities that consolidated with Värnamo, was favoured or
disadvantaged. The method that has been used in this essay is an argumentation analysis. The
results show that the municipalities received more advantages then disadvantages.
Keywords: Värnamo, consolidation, argumentation analysis, 1971
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Inledning
Mellan åren 1952-1974 så gick Sverige från att ha 2498 kommuner till att ha 278 kommuner,
det som skedde var en kommunreform som kom att förändra den svenska kommunstrukturen.1
Tidigare forskning om kommunreformen har gjorts för att ta reda på bland annat om det fanns
ett politiskt mål med reformen. Målet med denna uppsats är inte att hålla ett generellt
förhållandesätt gentemot kommunreformen i hela Sverige utan målet är att analysera specifika
kommuner i Sverige.

Syfte och frågeställningar
Staden som kommer undersökas heter Värnamo och är kärnan för Värnamo kommun.
Undersökningen kommer att handla om kommunsammanslagningen år 1971 av de
småkommunerna som nu ingår i Värnamo kommun, Forsheda, Bredaryd, Rydaholm och Bor.
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunstyrelser och olika aktörer inom
näringslivet förhöll sig till bildandet av nya Värnamo kommun och hur delkommunerna
agerade separat.
För att ta reda på detta utgår arbetet från följande frågeställningar:
-

Var det någon/några kommuner samt aktörer inom näringslivet som gynnades
respektive missgynnades av en sammanslagning och i så fall hur?

-

Var alla kommuner överens, eller var det någon kommun som motsade sig en
kommunsammanslagning 1971?

Undersökningen motiveras med att se hur regeringen ville att kommunsammanslagningen
skulle utformas, det kan därför vara intressant att göra en sån här undersökning för att få en
bättre inblick i hur mindre kommuner behandlades gentemot större kommuner.

Forskningsläge
I denna studie ligger stort fokus på hur mindre kommuner reagerade och agerade gentemot
kommunsammanslagningen. Erlingsson, Wångmar och Ödalens avhandling
Kommunsammanläggningarna 1952–1974. Hur blev de politiskt möjliga? Är användbar då de
går igenom vad regeringens tanke var med kommunsammanslagningen. Avhandlingen
behandlar frågor om hur kommunsammanslagningarna kunde bli politiskt möjliga, de menar
på att tidigare forskning har visat att institutioner är svåra att förändra. Har institutioner
1

Erlingsson. G, Ó., Wångmar, E., Ödalen, J. (2011). Kommunsammanläggningarna 1952–1974. Hur blev de
politiskt möjliga? S 3
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förändrats så har det skett genom evolutionära inspirerade teorier. Det nya samhället som höll
på att växa fram behövde en mer effektiv kommunstruktur, vilket i Sverige betydde att det
behövdes färre och större kommuner.2
En storkommunreform verkställdes vid årsskiftet 1951/1952 och en folkminskning i landet
gjorde att redan år 1959 så tillsatte regeringen en utredning som skulle göra en översyn av
landets kommunindelning. År 1961 framlades olika argument för ännu en kommunal
indelningsreform som framfördes av den statliga utredningen.
Dessa argument var:


De kommuner som hade många yrkesverksamma inom jordbruket, höll på att bli för
små på grund av den rådande befolkningsminskningen.



Kommunernas ansvarsområden utökades, skolväsendet och socialvården blev allt mer
viktiga. Det utökade ansvaret krävde en större ekonomisk kraft och därmed ansågs
kommunförstoring vara lösningen.



Att den interkommunala sammanverkningsgraden var tvungen att minska för att
kommunerna skulle få ett större kommunalt handlingsutrymme. Den kommunala
verksamheten behövde byggas upp genom sin egen ledning.



Kommunerna måste kunna fungera självständigt, olika avdelningar som har hand om
till exempel samhällsplaneringar och närings- och arbetsmarknadspolitik kräver därför
en kommunförstoring.

Riksdagen tog beslutet år 1962 att en obligatorisk indelning av kommunerna skulle
genomföras och målet med detta var att de nya kommunblocken skulle ha en folkmängd på
8000 invånare år 1975.
I och med kommunsammanslagningen så var det viktigt att servicenivån i kommunerna inte
skiljde sig för mycket, invånarna i kommunerna skulle ha tillgång till kommunalservice inom
olika områden oavsett vart de bodde. Undantag kunde göras på grund av geografiska avstånd i
vissa områden, också en lägre folkmängd accepterades. De berörda kommunerna hade en viss
frivillighet om när sammanslagningen skulle ske. Det skulle visa sig att det var färre frivilliga
kommunsammanslagningar än vad regeringen hade räknat med vilket resulterade i att år 1969
upphävdes frivilligheten. Istället infördes ett krav om att kommunsammanslagningarna skulle

2
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vara avslutade år 1974.3 I det stora hela så ville regeringen utforma en basnivå i Sverige där
produktiva och effektiva enheter, som i detta fall var kommunerna skulle kunna leverera
offentlig service som var beslutad på central nivå.4

Bild 1

Källa: Värnamo kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, förminskad. Publiceras med
samhällsbyggnadsförvaltningens medgivande.

Avgränsningar
Detta arbete avgränsas till att analysera en kommun i Sverige. Avgränsningen till att endast
fokusera på en kommun gjordes då fler kommuner hade blivit ett för stort område. De som var
kommuner innan sammanslagningen år 1971 och som kommer tas upp i detta arbete är
Värnamo kommun, Bors kommun, Bredaryds kommun, Forsheda kommun och Rydaholms
3

Ibid S 14-15
Ibid S 24

4

5

kommun. Det fanns även två kommuner som inte kommer tas med i arbetet, Klevshults
kommun och Vrigstads kommun. Anledningen till denna avgränsning är att endast delar av
dessa kommuners församlingar kom att tillhöra Värnamo kommun efter sammanslagningen.5

Metod och Källdiskussion
Metoden som kommer användas är argumentationsanalys. I en argumentationsanalys är det
viktigt att fundera över vilka argument som finns och bedöma om de är starka eller inte för att
sedan kunna väga dem mot varandra. Det är även viktigt att tänka på vilken beviskraft
argumenten har, det vill säga är det bra argument som visar på hållbarhet och relevans i
relation till ämnet så är de oftast starka som beviskraft i ett argument.6 Ämnen som till
exempel politisk idéhistoria eller redogörelse för debatter kräver ofta användning av
argumentationsanalys, där olika tankegångar kan struktureras i olika analysscheman med
utgångspunkt från en högre formulering eller tes. Därefter sorteras till exempel olika
argument för och mot den högre formuleringen. För att sedan gå vidare med argument som är
för och mot de första argumenten. Det skiljer även på arbetssätt beroende på vad som letas
efter, till exempel inom beteende- och samhällsvetenskap är det oftast intressant att beskriva
fenomenvärlden medan till exempel filosofen gärna behandlar idévärlden. Inom filosofin
ställs ofta tänkbara argument upp medan det för samhällsvetaren är viktigt att knyta varje
argument till den som formulerat argumentet och även diskutera vilken avsikt denne har haft.7
Metoden kommer i stora drag att klassificeras som en fallstudie, där en mindre del i ett större
förlopp kommer tas upp. Den mindre delen eller fallet kan aldrig fullt ut representera
verkligheten och därmed krävs försiktighet vid slutsatserna. Det är även bra att göra
kategoriseringsindelningar och även använda sig av exempel från olika kategorier.8 Det
mindre fallet kommer i detta arbete vara kommunsammanslagningen i Värnamo år 1971, som
är en del i kommunreformen.
Genom att bland annat ta del av kommunfullmäktiges protokoll, där det skrivs om olika
ärenden, motioner och rapporteringar och dess beskrivningar, även försöka utläsa vad
kommunen tog för beslut inom dessa olika ärenden samt när besluten togs. I dessa olika
protokoll går det att se en lista över vilka som närvarade vid mötena och vilka som tog
besluten samt vilken tid och plats mötet tog vid. Det gör att informationen som protokollen
5

Värnamo kommunblock, ämnesordnade handlingar, 1970, F:2., samarbetsnämnden, bilaga 8.4, s 1-2
Björnsson, G., Kihlbom. U., Ullholm. A. (2009). Argumentationsanalys, Färdigheter för kritiskt tänkande, s 2124
7
Ejvegård. R. (2009). Vetenskaplig metod. s 75-76
8
Ejvegård. R. (2009). Vetenskaplig metod. s 35-36
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innehåller kan vara till stor fördel till denna uppsats eftersom om det nu skett någon stor
reaktion från de mindre kommunerna i samband med sammanslagningen så bör det ha skett
genom en motion som det sedan måste tagits ett beslut om. Jag hoppas även kunna finna
någon form av inblandning från aktörer i näringslivet i de motioner som lämnats in.
Uppsatsen kommer även att formas efter artiklar. Värnamo nyheter startade år 1930.9 Då
tidningen funnits sedan 1930-talet bör det finnas mycket artiklar att ta del av. Med hjälp av
tidskrifter och tidningar så hoppas jag kunna få med olika intressen från aktörer för att på så
vis kunna svara på mina frågor. SCB kommer att användas i mindre grad. Huvudfokus
kommer att ligga på material som kan hittas bland både artiklar och kommunfullmäktige
protokollen.
I Statistiska Centralbyråns (SCB) rapporter om folkmängdsförändringar på 1960-talet går det
att avläsa om det förekommit folkminskningar eller folkökningar, i olika län i landet. De tar
bland annat upp olika kategorier som till exempel Levande födda, Inrikes
inflyttningsöverskott, inflyttade från utlandet och utflyttade till utlandet.10

Historisk bakgrund av kommuner och kommunsammanslagningen
Kommunens ursprung
Den moderna kommunen har sitt ursprung i de gamla menigheterna som inom byalaget,
socknen, staden och landskapet utövade ett visst självstyre. Socknen är den yngsta av
menighetsbildningarna och dess uppkomst hänger ihop med kristendomens införande på 1000
– och 1100-talen, dess förvaltningsgrupper var ursprungligen endast kyrkligt betingat.
Menighetsförvaltningen var olika på flera plan mot hur kommunalförvaltningen fungerar idag.
Menigheterna bestod till exempel inte utav juridiska personer och dess tillgångar tillhörde
gemensamt medlemmarna i kommunen. Menigheternas beslut var i princip helt enhälliga.
Kyrkan i socknen ansågs dock själv ha andra egna tillgångar och vara ensam ägare till sina
jordar. Prästerskapet och biskoparnas befogenhet gjorde att sockenmenighetens inflytande på
de kyrkliga intressena minskades. Tiden innan och fram till 1800-talet har de olika
menigheternas förvaltning spelat olika roller, på grund av samhällens olika utveckling och
förändringar. Olika intressen som hade varit utanför lokalförvaltningen blev nu intressen för

9

Framtidstro när VN startade., 2015, Värnamo Nyheter,. 5 november
Statistiska centralbyrån., (1966)., Statistiska meddelanden, Statistical reports 1966. S 1-24
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staten, väghållningen är ett exempel på detta eftersom det fick betydelse för till exempel de
spridda bygdernas liv och deras kontakt med varandra.11
Möjligheterna till att kunna färdas tillsammans hade en stor betydelse för statsförvaltningens
utövning och för rikets sammanhållning och försvar. I och med samhällsutvecklingen så
överbyggdes i viss mån gränserna mellan menigheternas och statsförvaltningens uppgifter och
befogenheter. Statsmakten och dess utövare hade både starkare och svagare ställningar,
gränsdragningen blev på så vis beroende av statsmakten men även av statens och
ämbetsmännens möjligheter att bredda sin verksamhet i olika områden då deras utveckling
var viktig för allmänheten. Första hälften av 1800-talet präglades av en reformrörelse som
bland annat handlade om att återställa och stärka den lokala självstyrelsen. Detta reformarbete
som genomgick flera etapper skulle senare resultera i en kommunallagstiftning som tog form
1862. Det är genom denna kommunallagstiftning som det moderna kommun begreppet fick
sin utformning och även de moderna landstingskommunerna samt de borgerliga kommunerna
skapades. Genom att gynna kommunala organisationer så skapades en vision om att ett
centrum av kraft skulle bildas som sedan kunde skapa utveckling och upplysningar runtom i
landet.12

Kommunalreform år 1862
Från att ha varit ca 2400 socknar så skulle nu genom kommunreformen 1862 socknarna bli
2396 landskommuner, socknarna delades även i borgerliga primärkommuner och kyrkliga
församlingar. Dessa indelningar innebar även att de fick olika ansvarsområden där till
exempel de borgerliga primärkommunernas viktigaste uppgift var fattigvården. Folkskolan
var även den viktig i landskommunerna men den förblev en kyrklig fråga i vissa
landskommuner fram till år 1930. I landskommunerna var kommunalstämman de högst
beslutande medan i större kommuner och köpingar så är det kommunfullmäktige som fattar
beslut, den enhet som verkställer besluten kallas kommunalnämnd. Strukturen i städerna
skilde sig lite ifrån landskommunerna då den beslutande delen istället bestod av
stadsfullmäktige och i mindre städer en allmän rådstuga. Här benämns istället den
verkställande enheten för Drätselkammare. Kommunerna fick nu även beskattningsrätt för att

11
12

Statens offentliga utredningar 1945:38., kommunindelningskomittén II, S 17
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kunna finansiera sin verksamhet och i samband med beskattningsrätten även en skyldighet att
etablera en årlig kommunal budget.13
Reformen var en grund för ett kommunsystem som bestod av ca 2500 städer, köpingar och
landskommuner som fanns fram till år 1952 när den första kommunsammanslagningen kom
till. Kommunsammanslagningen mellan åren 1962-1974 var den andra stora reformen och i
och med den försvann uppdelningen av städer, köpingar och landskommuner, Sverige kom
istället att bestå av 278 storkommuner, antalet kommuner i Sverige hade därmed reducerats
radikalt.
Industrialiseringen gjorde att urbaniseringen ökade och att många människor flyttade från
landet till tätorter. En faktor var att det behövdes institutionella förändringar som skulle kunna
ge demografiska och politiska sociala förutsättningar men även ekonomiska.
Industrialiseringen gjorde även att samhällsstrukturen kom att förändras från ett
självförsörjande bondesamhälle till ett modernt industrisamhälle och därmed behövde de
kommunala institutionernas roller anpassas efter detta.14

Kommunala uppgifter
På grund av de samhällsförändringar som skedde under sent 1800-tal till tidigt 1900-tal så
expanderade de antal uppgifter kommunerna hade. Mest märkbart var det i städerna då de höll
på att industrialiseras och det byggdes olika verk som elverk, gasverk och järnvägar.
Förändringarna i städerna gjorde dessutom att mer och mer människor flyttade dit vilket
resulterade i att sociala uppgifter ökade för kommunerna. Under denna tid ökade den statliga
kontrollen och insynen på olika kommunala verksamheter, där bland annat olika
förvaltningsuppgifter övervakades av olika enheter som till exempel Medicinalstyrelsen och
Socialstyrelsen. Dessa enheter kunde på så sätt göra inspektioner och agera rådgivare till de
verksamheter som de kontrollerade.15

13

Ekström von essen. U. (2003). Folkhemmets kommun : socialdemokratiska idéer om lokalsamhället

1939-1952, S 36-37
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Bors kommun för/mot kommunsammanslagning
Argument för kommunsammanslagning:
Bor var endast en liten kommun med ett mindre antal invånare. År 1970 bestod Bor av 872
stycken invånare.16 Det är även idag efter kommunsammanslagningen 1971 ett litet samhälle i
Värnamo kommun. Ett argument för att rösta ja till kommunsammanslagningen kan dels bero
på det låga invånarantal men också dess geografiska läge som möjligen hade försvårat
kommunens överlevnad om den hade fortsatt stå på egna ben. Det går se att Bor ligger mellan
Värnamo och Rydaholm, vilka jag ska prata om senare (se bild 1).
Utmärkande för Bor år 1970 är en kvinna vid namn Ella Nilsson som är på väg att bli
riksdagskvinna för Centerpartiet då partiet växer sig större i och med riksdagsvalet. Det tyder
på att trots ett lågt invånarantal så är invånarna politiskt engagerade samt att kommunen är
aktiv.17 18
Det går även att utläsa i kommunfullmäktigeprotokoll från Bors kommunfullmäktige tisdagen
den 30 december 1969, att samarbetsnämnden i Värnamo kommunblock hade gett förslag till
kommunerna att under januari månad år 1970 föra fram ett val av
sammanläggningsdelegerande och suppleanter för den nya kommunen. Detta för att spara tid
för planering av utredningar och planläggningar. Bors kommunfullmäktige samtyckte till
detta förslag.19 Det går tydligt att se här att Bor är redo för en kommunsammanslagning med
tanke på att detta förslag gjordes redan två år tidigare.

Argument för/mot kommunsammanslagning:
Möjligheten att Bors kommun var mot kommunsammanslagningen verkar enligt de källor
som finns relativt små, men ett företag vid namn Bor Dörren AB behövde på 1970-talet bygga
ut sitt företag då de befann sig i en expansiv fas. De skickade en skrivelse till Värnamo
kommun för att få bygglov. Företaget hade redan då Bors kommun fortfarande var egen

16

Statistiska Centralbyrån,.(2009). Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, Tätorter 1960-2005. S
17
17
Ella Nilsson i Bor har chans att bli ny ”riksdagsman”, 1970, Värnamo Nyheter, måndagen den 21 september
18
Ella Nilsson i Bor: - Ingen risk min bänk skulle stå tom om jag kommer in i riksdagen, 1970, Värnamo Nyheter,
tisdagen den 22 september
19

Bors kommun, kommunfullmäktigeprotokoll 1950-1970, A I:1, 30.12.69 & 58
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kommun fått avslag från byggnadsnämnden. Kommunen ville att företaget succesivt skulle
flyttas istället för att byggas ut då företagslokalen låg vid ett stort villaområde.20
Här går det att reflektera över om Bor Dörren AB såg en positiv förändring i och med
sammanslagningen med Värnamo kommun. Eftersom de redan hade fått avslag av
byggnadsnämnden i Bor så kunde de möjligen se en strimma hopp om att Värnamo nya
kommun skulle ge dem godkännande av utbyggnation.
Byggnadsnämnden i Bor slog fast att omlokalisering av företaget var det bästa för att det
skulle kunna fortsätta sin expansiva fas. Med hjälp av stadsarkitekten Georg Andersson
ansågs utbyggnad av företaget på nuvarande plats gå mot den byggnadsplan som fanns för
Bor samhälle. Ett förslag om att kommunen skulle köpa lokalen vid en eventuell förflyttning
av företaget togs upp i byggnadsnämnden.21 Här går det att tolka hur viktigt Bor Dörren AB
var för företagets egen del och inte minst för samhället då företagets ärende skickades till
kommunstyrelsen i Värnamo.

Bredaryd kommun för/mot kommunsammanslagning
Argument för kommunsammanslagning:
Bredaryds invånarantal år 1970 var 1299 stycken invånare.22 Därmed så skulle det gynna
Bredaryd att gå med i Värnamo kommunblock eftersom det skulle bli svårt att upprätthålla en
ensam kommun och även gå mot regeringens planering av kommunindelningar.
Från ett ekonomiskt perspektiv så bör det även varit mer lönsamt att gå med i Värnamo
kommunblock eftersom Bredaryd trots sitt invånarantal växte och hade byggnadsplaner som
Värnamo kunde hjälpa till med ekonomiskt, eftersom Värnamo nya kommun vid
kommunsammanslagningen år 1971 skulle ta över eventuella lån som de mindre kommunerna
hade. Det går även att se en märkbar skillnad i driftsbudgeten samt kapitalbudgeten för år
1970 (se tabell 1 och 2)

20

Företag tillåts ej bygga ut: Värnamo kommun tvingas köpa BorDörren AB:s fabrikslokal?, 1971, Värnamo
Nyheter, tisdagen den 19 januari
21
Byggnadsnämnden: Omlokalisering av Bor-Dörren AB den enda försvarbara lösningen, 1971, Värnamo
Nyheter, torsdagen den 29 april
22
Statistiska centralbyrån., (2009)., Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, Tätorter 1960-2005 . S
17
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Tabell 1. Bredaryd kommuns driftbudget, 1962-1970

Driftbudget
0 Central förvaltning
1 Rätts- och samhällsskydd
2 Fastighetsförvaltning och bostadsförsörjning
3 Byggnads- och planväsen mm
5 industriell verksamhet
6 undervisning och annan kulturell verksamhet
7 socialvård och socialförsäkring
8 Hälso- och sjukvård
9 finansiering
Budgetregleringsposter
överföring till kapitalbudgeten

Utgiftssida
inkomstsida
244185
91677
181434
9000
254932
224965
360551
395482
122500
1811010
779165
626614
165411
12790
623448
3476806
4510446
423212
4933658

4869824
4933658

Källa:
Bredaryds kommun, kommunalfullmäktige, Inkomst – o Utgiftsstat 1962-1970 A II:2 s 1
Tabell

2.
Kapitalbudget
2 Fastighetsförvaltning och bostadsförsörjning
3 Byggnads- och planväsen mm
5 industriell verksamhet
7 socialvård och socialförsäkring
9 finansiering

Utgiftssida
Inkomstsida
108832
50000
560000
70000
348920
30000
50000
335552
617392

Budgetregleringsposter

1403304

överföring från driftsbudgeten

1403304

767392
212700
423212
1403304

Bredaryd kommuns kapitalbudget, 1962-1970
Källa: Bredaryds kommun, kommunalfullmäktige, Inkomst – o Utgiftsstat 1962-1970 A II:2 s
1

Argument mot kommunsammanslagningen:
Den 3.3.1970 så begärde samarbetsnämnden om anslag på totalt 35.000 kr, som skulle gå till
täckande av kostnader för förslag till nämnd och förvaltningsorganisation. Efter en
sammanställning av en flerårsbudget för den nybildade Värnamo nya kommun år 1971, så
skulle Bredaryds del av budgeten utgöra 7,3%. Vilket blir 2555 kr. Kommunalnämnden
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föreslog att anslaget skulle beviljas av kommunfullmäktige, men beloppet kunde bestridas.23
Här kan det tolkas som att Bredaryds kommun inte var glada över den andelen av årsbudgeten
som de skulle erhålla.
I och med kommunsammanslagningen så behövde Värnamo göra en flerårsbudget för den nya
kommunen Värnamo kommun, där sparande blev en del av processen. Det medförde både föroch nackdelar som till exempel i Bredaryd där lokalkontoret hade telefoner till sitt förfogande,
men i och med besparingarna som ingått i nya Värnamo kommuns budget så resulterade det i
att kommunen behövde skära ner på telefoner. På så sätt så behövde arbetsstyrkan på diverse
kontor dela på de telefoner som fanns vilket gjorde att arbetet blev svårare att genomföra.24
Besparandet som skedde i de gamla kommunerna bör ökat missnöjet bland invånarna i
samhällena.
Bredaryds vägförening ska enligt Värnamo kommun ha haft en skuld på 10.298,22 kr, enligt
boksluten för år 1970. Utredningen var även signerad av kommunalborgmästare även kallat
chef tjänsteman Emil Ekelund. Uppgiften menade Bredaryds vägförening på var missvisande
och hänvisade till en balansräkning där det framgår att trots skulden på 10.298,22 kr så hade
de även tillgångar på 15.665,27 kr samt postgiro och bankmedel, 14.289,27 kr. Informationen
angående tillgångarna verkar inte ha tagits upp i utredningen.25 Det går här att tala för både
om det var ett misstag av Värnamo kommun att inte delge all information, eller om de
eventuellt inte hade fått den informationen som Bredaryd vägförening hänvisar till. Detta är
även ett bra exempel på vad som kan hända när för många myndigheter är eller blir
inblandade i olika ärenden. Ärendena kan därför bli både missvisande och segdragna
processer.
Ett annat ärende som kom upp i Bredaryd gäller dispositionsrätt på tomter, enligt uppgifter så
gäller det elva stycken. Efter kommunsammanslagningen så blev dispositionsrätterna
tecknade på grundval av tomtpriset, vilket var 4,50 kr per kvm. Den 25 mars hade
kommunfullmäktige fastställt ett pris på 7 kr per kvm och frågan här blev vilket pris som var
gällande, var priset från kommunfullmäktige även juridiskt bindande? Fastighetskontoret
menade i sin skrivelse att dispositionsrätterna gällde i tre år och att de var tecknade mellan 22

23

Bredaryds kommun, kommunfullmäktige, Bilagor och protokoll, 1967-1970 AIIa:5, 3.3.1970 blad 8
Problem i Forsheda och Bredaryd – nya kommunen stängde av tre telefoner, 1971, Värnamo Nyheter,
tisdagen den 5 januari
25
Bredaryds vägförening: Vi har inga skulder! – Utredning missvisande, 1971, Värnamo Nyheter, torsdagen den
8 juli
24

13

april och 28 december 1970, alltså efter konungens beslut om sammanslagningen meddelats.26
Här är en av många processer som går hand i hand med kommunsammanslagningen om
regeringens riktlinjer gentemot kommunerna. Ska kommunen följa konungens och
regeringens riktlinje eller ska de följa sin egen linje?

Forsheda kommun för/mot kommunsammanslagning
Argument för kommunsammanslagning:
Vad gäller tillgångar och resurser men även lån och andra skulder som överförs till den nya
kommunen så kom det även att bli en fråga för Forshedas del. En översiktskommitté som
hade hand om en översiktsplan över Forsheda hanterandes av olika kostnader och olika
utredningar kunde befrias från sina utredningsuppdrag tack vare kommunsammanslagningen.
Därmed skulle Värnamo ta över dessa utredningsuppdrag och dess utgifter. Översiktsplanen
skulle även ligga till grund för de fortsatta planeringarna av samhället.27 Vad gäller tillgångar
och skulder så var det inte något nytt, även de andra delkommunerna som överfördes i
sammanslagningen hade egna skulder och tillgångar som skulle tillfalla den nya Värnamo
kommun.
Ett 20-tal ledamöter i Forsheda kommunalfullmäktige föreslog en skrivelse direkt till
regeringen om att sammanslagningen till Värnamo kommunblock bör ske 1 januari 1974,
istället för 1 januari 1971. Det var en stor majoritet av Forshedas ledamöter som kämpade mot
den tidiga sammanslagningen, men att det samtidigt i förväg hade valts
sammanläggningsdelegerade visade på en aktivitet inom blocket och att de delegerade
sannolikt skulle kunna verka 1971.28 Detta visar att Forshedas kommun inte stod enad vad
gällde kommunsammanslagningen. Men kommunen kom att följa regeringens riktlinjer trots
allt och gick med i sammanslagningen 1971.

Argument mot kommunsammanslagning:
Det framgår i kommunfullmäktigeprotokollen att Forsheda var redo för en
kommunsammanslagning men att tiden då den skulle infalla inte var i deras intresse. De ville
26

Det gäller byggtomter i Bredaryd, Skall dispositionsrätterna gälla eller nya tomtpriset tillämpas?, 1971,
Värnamo Nyheter, lördagen den 24 april
27
Forsheda Storkommun, kommunalfullmäktigeprotokoll, 1965-1970, A I:2 , 23 november 1970, & 93
28
Forshedabor skriver till regeringen vill uppskjuta sammanläggningen, 1970, Värnamo Nyheter, torsdagen den
12 mars
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att sammanslagningen skulle ske 1 januari 1974 istället för 1 januari 1971. En promemoria
från kommunikationsdepartementet hade kommit in till Forshedas kommunfullmäktige som
innehöll två alternativ av förslag angående en gällande lag för kommunindelningen där,
”Alternativ 1 innebar att kommunsammanläggning äger rum i ett block där majoriteten av
kommunerna är ense härom. Alternativ 2 innebar att sammanläggning skall äga rum i
samtliga kommunblock senast den 1 jan. 1974.”29 Av dessa två alternativ att döma så kan här
tolkas att kommunerna hade diskuterat och bestämt vilka block de skulle tillhöra samt tiden
när sammanslagningen skulle äga rum.
Kommunfullmäktiges ordförande Yngve Norrestam i Forsheda menar på att
kommunsammanslagning har skett i en takt som inte var förväntad, att det gick från liten eller
ingen aktivitet till en intensifiering inom de olika blocken som kom att resultera i en
sammanslagning väldigt snart. En ändring i lagstiftningen hade skett och det menade Yngve
Norrestam på att den enbart kom fram för att påskynda kommunsammanslagningen, men att
det samtidigt skulle resultera i att invånarnas tilltro till högre auktoriteter och dess löften
skulle försämras. På grund av detta så avslog Forsheda kommunfullmäktige de båda
alternativa förslagen.30 Som ovan nämnt där en del av Forshedas ledarmöten i kommunen
hade skickat en skrivelse till regeringen angående sammanslagningen 1971, så kan detta har
varit en av regeringens motvapen för att förhindra en uppskjuten sammanslagning.
Forsheda kommun var trots sin mindre storlek i behov av lärosäten och kämpade för att få
bygga ett högstadium i samhället. I och med kommunsammanslagningen så skulle de snart
vara tvungna att ta upp frågan till Värnamo nya kommun om möjliga hjälpmedel.31 För att
kunna bygga en helt ny skola skulle det krävas att det dels fanns ett elevunderlag, dels att
ekonomiska medel behövdes för att kunna bygga skolan. Restiderna skulle dock bli kortare
för många ungdomar och även försvinna helt för vissa, skolan var dessutom ämnad för både
Forsheda och Bredaryd.32 Detta tyder på att elever reste från både Bredaryd och Forsheda för
att kunna gå i skolan. Det drabbade inte bara studietiden, utan även den sociala biten då
eleverna behövde pendla varje dag.

29

Forsheda Storkommun, kommunalfullmäktigeprotokoll, 1965-1970, A I:2 , 29 januari 1969, & 3
Forsheda Storkommun, kommunalfullmäktigeprotokoll, 1965-1970, A I:2 , 29 januari 1969, Bilaga till & 3
31
Fortsatt kamp i Forsheda för att få eget högstadium, 1970, Värnamo Nyheter, torsdagen den 30 april
32
Utredning visar: Ny högstadieskola i Värnamo bör lokaliseras till Forsheda, 1970, Värnamo Nyheter,
torsdagen den 24 december
30
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En utredning gjordes som visade att underlag fanns för att upprätta en ny skola i Forsheda.
Dessutom skulle en årlig vinst på 140.000 kronor tillkomma tack vare den enkla anledningen
att skolskjutsarna i stor mån skulle försvinna.33
Det fanns även andra argument för en eventuell försenad kommunsammanslagning som till
exempel där stadsbyggnadskomittén gick mot Forsheda kommunfullmäktige. I ärenden som
gällde ombyggnad och nybyggnad av vägbelysning i andra dela av Forsheda kommun. Men
även ärenden gällande vatten och avlopp samt gatuarbeten och att dessa ärenden bör tagits
upp och skulle beredas i den nya kommunen.34 Ärenden som togs upp i Forsheda
kommunfullmäktige gällde inte bara Forsheda samhälle, utan även andra byar och samhällen
som tillhörde Forsheda kommun.

Rydaholm kommun för/mot kommunsammanslagning
Argument för kommunsammanslagning:
I sammanträdesdatum 27- augusti 1969 § 46 om kommunblocken så framförs en utredning
om delar av Rydaholm ska ingå i Alvesta kommunblock och inte Värnamo kommunblock.
Detta ska enligt protokollet, har resulterat i en omröstning som slutade med 18 JA-röster och
4 NEJ-röster där Ja-rösterna betyder att kommunen ej vill att någon utredning ska göras.35
Denna votering om kommunblockstillhörighet visar starkt på att Rydaholm trots sitt
geografiska läge (se bild 1) var redo att gå med i Värnamos kommunblock och inte Alvesta
kommunblock och detta redan år 1969.
Kammarkollegiet fick ett uppdrag att göra en utredning ifall södra delen av Rydaholms
kommun skulle ingå i Alvesta kommun. Länsstyrelsen Jönköpings län var mot detta. Det
skulle även bli problematiskt eftersom det skulle behöva resultera i en ny utredning angående
församlingsgränserna som i detta fall skulle klyvas i samband med denna kommunindelningsutredning. Då ställs även frågan om dessa utredningar kom att hinna bli klara innan kungliga
majestäts beslut om sammanslagningen av Värnamo kommunblock.36 Här kommer återigen
den geografiska situationen upp om vilken tillhörighet Rydaholms kommun ska förhålla sig
till.
33

Fabrikör Arvid Johansson: Ingen kommunalman som följt utvecklingen kan vara negativ till ett högstadium i
Forsheda, 1970, Värnamo Nyheter, torsdagen den 31 december
34
Forsheda på krigsstigen hård kritik mot Värnamo, 1970, Värnamo Nyheter, tisdagen den 24 november
35
Rydaholm kommun, Kommunfullmäktigeprotokoll 1969-1970, A:7, 27.8.69 blad 2-3
36
Kommer Rydaholms samhälle att gå till Alvestablocket?, 1970, Värnamo Nyheter, torsdagen den 15 januari
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Frågan om vilket kommunblock Rydaholm skulle tillhöra var ett hett ämne, men det var inte
bara intressant hur vida kommunstyrelsen i Rydaholm var intresserad av att gå med i
Värnamo kommunblock, människorna där hade olika syn på vilket kommunblock de ville
tillhöra. Resultatet blev att en undersökning gjordes där ett representativt urval av
befolkningen utfrågades i ett frågeformulär. En rundfrågning gjordes även bland invånarna i
Rydaholms kommun där svaren blev skiftande, men det var tydligt att invånarna i norra delen
av Rydaholm var för Värnamo blocket medan södra delen var för Alvesta blocket.37

Argument mot sammanslagning:
Ur ett protokollsutdrag till samarbetsnämnden och länsstyrelsen den 5.11.69 i §89 där
samarbetsnämnden i Värnamo kommunblock översänder förslag angående sammanslagning
av blockets kommuner och kommundelar 1.1.71. Även arbetsutskottet föreslår till
kommunalnämnden att en sammanslagning bör ske den 1.1.71. Men kommunalnämnden
beslutade sig för att föreslå att den kommande sammanslagningen av blockets kommuner inte
bör ske den 1.1.71 inför kommunfullmäktige. Därmed inleds en votering om hur kommunen
ska agera inför sammanslagningen. Voteringen i omröstningen resulterade i 14 Ja-röster och
7-Nej röster och därmed beslutade kommunalfullmäktige att sammanslagningen av blockets
kommuner och kommundelar inte skulle ske den 1.1.71. I och med denna votering så
skickades en bilaga in till kommunfullmäktige med en så kallad reservation där olika
ledamöter i Rydaholms kommunfullmäktige kom med argument för vad som kunde hända i
samband med en senare kommunsammanslagning. Ett argument var bland annat en tro om att
samarbetet inom kommunen skulle komma att ta skada av beslutet. Ett annat argument var att
Rydaholm som område även kom att få svårare att hävda sig i den fortsatta planeringen inom
kommunen samt att den ekonomiska långtidsplaneringen för 1970 kom att bli svårare att
uppfölja och måste därmed upprättas från helt nya förutsättningar med åtföljande dryga
kostnader.38 Här går att se ett tydligt argument för att Rydaholms kommun ville gå med i
Värnamo kommunblock, men senare än 1971. Invånarna hade skilda synpunkter på om
Rydaholm skulle vara med i Värnamos kommunblock eller Alvestas kommunblock, medan
kommunstyrelsen var på samma linje, nämligen Värnamo blockets. Med den stora skillnaden
att de inte kunde komma överens om när sammanslagningen skulle ske och som vi kan se här
37

Alvesta eller Värnamo? Intervjuer skall klarlägga vart Rydaholmsborna vill, 1970, Värnamo Nyheter, tisdagen
den 6 oktober
38
Rydaholms kommun, kommunfullmäktigeprotokoll 1969-1970 A:7 & 89, 29.10.69 blad 8 + Reservations
bilaga till kommunfullmäktige 29/10-1969
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utmynnar till en omröstning som går till Nej- sägarnas favör, trots det att Ja –sägarna vann
omröstningen.

Värnamo kommun för/mot kommunsammanslagning
Argument för kommunsammanslagning:
För marknadsmässig del bör bland annat dåvarande kronprinsen Carl-Gustafs besök på Swedexpo i Värnamo varit en dragningskraft för kommunsammanslagningen. Eftersom
associationer med kungahuset oftast speglar något positivt.39
Företag fanns det gott om i delkommunerna och det bör varit en anledning till att Värnamo
ville ha bland annat Rydaholm till sitt kommunblock. Trots att det fanns delade meningar
inom dåvarande Rydaholms kommun om de skulle tillhöra Värnamos eller Alvestas
kommunblock. Värnamo Nyheter gjorde intervjuer med invånarna i Rydaholm för att ta reda
på hur de kände och vilket kommunblock de ville tillhöra. Rent geografiskt så bör Rydaholm
ha tillfallit Alvesta kommunblock.40 Det framgick som beskrivits tidigare angående
Rydaholms kommun, att beroende på var i Rydaholm du bodde så hade människorna olika
inställningar till sammanslagningen. De hade även olika motiv till sin inställning det gällde
bland annat handel och handelsförbindelser, samt vårdärenden.
I nya Värnamo kommun kom även befolkningssiffran att stiga till 29284, detta trots att det
skedde en folkminskning i större delen av kommunen.41 Ett annat argument för en
kommunsammanslagning kan vara just folkmängden. Det kan ses mer attraktivt att bo i ett
samhälle där befolkningen ökar eftersom det kan tyda på att arbete finns.
Centralförvaltningen menade på att olika huvuddelar av olika förvaltningar även efter
sammanslagningen skulle koncentreras till centralorten som i detta fall blev Värnamo. Vissa
servicekontor skulle finnas kvar i delkommunerna men den dominerande servicekärnan skulle
finnas i Värnamo.42 Servicen som invånarna i olika samhällen behöver och kräver ska här
ändå finnas tillgänglig till en viss grad i de enskilda kommunerna, men huvudansvaret vad

39

Ling, 1970, Frågvis kronprins fick sin lektion om ortens industri vid besöket på Swed-expo, Värnamo Nyheter,
torsdagen den 22 januari
40
Alvesta eller Värnamo? Intervjuer skall klarlägga vart Rydaholmborna vill, 1970, Värnamo Nyheter, tisdagen
den 6 oktober.
41
Värnamo nya kommun får drygt 29.000 invånare, 1970, Värnamo Nyheter, torsdagen den 31 december.
42
Värnamo kommunblock, ämnesordnade handlingar, 1970, F:2, utredning 3.7.1969 s 7
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gäller service ska ligga i Värnamo. Detta kan tolkas som att Värnamo var redo att ta det stora
ansvar som det faktiskt innebar att bli centralort i en större kommun.

Argument för/mot kommunsammanslagning:
I och med sammanslagningen så skulle även en skattehöjning ske, vilket var ett av skälen till
att till exempel Forsheda kommun och Rydaholms kommun ville senarelägga
sammanslagningen eftersom de inte visste hur mycket den nya skatten i kommunen skulle bli.
Detta var uppgifter som ansvarande nämnd inte hade och därmed hade det uppstått en
oklarhet. Länsstyrelsen ansåg dock att Värnamo kommunblocket utgjorde en naturlig
geografisk enhet med Värnamo stad som självklar centralort. Länsstyrelsen menade även på
att Värnamo kommunblock var ett av länets mest expansiva. En prognos angav en
befolkningsmängd på 32500 år 1975 och 35000 för år 1980.43 Här kan tolkas som att
skattehöjningarna som skulle ske i och med sammanslagningen hade stor påverkan på
kommunerna och de ansvarande nämnder som ansvarandes för denna information verkade
vara oinformerade.
Detta kan skapa en osäkerhet som i dessa fall med Forsheda kommun och Rydaholm
kommun. Även Alvesta kommuns försök att framlägga en utredning mot Rydaholms kommun
kan haft en inverkan och även kunnat riskera en alternativt försenad sammanslagning efter år
1971. Därmed hade en ekonomisk konsekvens också kunnat ske eftersom tidigare nämnts att
Rydaholm var en kommun med många företag.
Förteckningar över andra åtgärder som anses varit lämpligt att följa som förberedelse till eller
i samband med en kommunsammanslagning i Värnamoblocket var:


Besluta om antalet fullmäktige i den sammanlagda kommunen



Komma överens om antalet sammanläggningsdelegerade för varje kommun



Överenskomma om omfattningen och utformningen av lokal service



Överenskomma om personalens arbetsuppgifter i den sammanlagda kommunens
förvaltning

43



Ordnande av en för kommunen gemensam bostadsförmedling



Kontakt med vägförvaltningen beträffande den allmänna väghållningen



Samordning av sociala bidrag, avgifter och taxor (hemhjälp, barnstugor)

Värnamo kommunblock, ämnesordnade handlingar, 1970, F:2, Kungl. kammarkollegiet 8.12.1969, s 1-2
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I samband med dessa punkter skulle det betalas ut ett extra skatteutjämningsbidrag under en
övergångstid till den nya kommunen Värnamo. Bidragssumman skulle vara lika hög
oberoende om det blev en sammanslagning eller inte.44 Att bidragssumman ska vara i samma
storlek vare sig det skulle bli en sammanslagning eller inte. Det var även många skrivelser om
åtgärder som kom in till kommunfullmäktige som hade politisk innebörd, från att välja
sammanläggningsdelegerade till att ordna en gemensam bostadsförmedling. Det krävde
samarbete mellan olika nämnder och förvaltningar.
Värt att observera är också att dessa uppgifter inkom till kommunfullmäktige redan 1969,
alltså två år innan sammanslagningen. Det tyder på att det var ett stort arbete att hantera alla
ärenden från olika kommuner inför sammanslagningen.

Resultat
Tabell 3. Fördelar aktörer i näringslivet
Kommun Värnamo Rydaholm Bor Forsheda
Skulder, lån och utgifter överförs till nya kommunen
X
X
X
Församlingsgränser slapp spricka
X
X
Utbyggnadsplaner
X
Geografiska lägen
X
X
Bli en del i en större kommun med fler invånare
X
X
X
X

Bredaryd
X
X
X

Tabell 4. Nackdelar aktörer i näringslivet
Kommun Värnamo Rydaholm Bor Forsheda Bredaryd
Ombyggnad/nybyggnad av till exempel vägbelysning
X
Utbyggnadsförbud
Dispositionsrätt mark och dess priser

X
X

Tabell 5. Fördelar kommunstyrelse
Kommun Värnamo
Församlingsgränser slapp spricka
Bli en del i en större kommun med fler invånare
X
Trots storlek, politiskt engagemang
X
Inledande arbete före sammanslagning, val av suppleanter etc.
Ekonomiska vinnande företag
X
Tillgångar i form av företag och inkomstskatter
X

Rydaholm
X
X
X
X
X

Bor Forsheda
X
X
X
X
X
X
X
X
X

44

Värnamo kommunblock, ämnesordnade handlingar, 1970, F:2, samarbetsnämnden i Värnamo kommunblock,
3.7.1969, bilaga 8.5, s 1
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Bredaryd
X
X
X

Tabell 6. Nackdelar kommunstyrelse
Kommun

Värnamo

Del av styrelsen ville senarelägga sammanslagning
Behov av lärosäten
Felplacerade företag
Andel av flerårsbudget i ny kommun

Rydaholm

Bor

Forsheda

Bredaryd

X
X

X

X
X

X

Sammanfattningsvis går det att utläsa att gemensamt för kommunerna är att skulder och
utgifter samt utredningar skulle tillfalla Värnamo och resterande hela nya kommunen vid
sammanslagningen. Detta är en fördel på grund av att om Värnamo haft ett överskott i sin
budget eller en tillräckligt bra ekonomi för att kunna betala skulderna så skulle skulden falla
bort från vederbörande delkommuns axlar. Kommunerna skulle även ingå i en större kommun
med en större population som på sikt skulle kunna främja samarbeten och gemenskap.
Nackdelar som till exempel andelar av statsbudgeten kunde ha en stor påverkan på
delkommunerna eftersom kommunerna efter sammanslagningen var tvungna att diskutera och
bestämma hur stora och vilka andelar som skulle gå till vilka delkommuner. Utredningar om
till exempel vägbyggen och byggande av fastigheter kunde i och med sammanslagningen ta
längre tid.

Resultatdiskussion
Av resultatet att döma så bör det varit bättre för delkommunerna i slutändan att slås samman
till en större kommun, detta mycket på grund av de ekonomiska konsekvenserna. Det ska
heller inte glömmas bort att kommunsammanslagningen hade blivit av vare sig kommunerna
ville eller inte eftersom detta var ett projekt på regeringsnivå.
Kungen och regeringen hade riktlinjer för hur kommunsammanslagningen skulle gå till väga
och då kan man samtidigt fråga sig om kommunerna följde dessa riktlinjer eller om de
motsade sig dem. Det fanns dock inga indikationer på att kommunerna inte följde regeringens
riktlinjer även om det förekom vissa protester och kommunala omröstningar från vissa
delkommuner.
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I och med de ekonomiska förutsättningarna som kommunerna hade och kom att få med
sammanslagningen så kunde det resultera i en förbättrad ekonomisk etablering, samt andra
samarbeten som inkluderar till exempel olika handelsvägar.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så gynnades delkommunerna mer än att de missgynnades, de skulle som
en enad kommun bli starkare ekonomiskt och politiskt.
Det viktigaste resultat som blivit framtagna i detta arbete är, att de aktörer i näringslivet i form
av företag som fanns i de olika kommunerna kom att agera som fördelaktiga inkomstkällor till
den nya kommunen. Geografiskt så låg delkommunerna i väldigt bra positioner (förutom
möjligtvis Rydaholm) för att kunna forma en bra positionerad sammanslagen kommun.
Genom arbetets gång har heller inte delkommunerna visat någon form av illvilja mot någon
annan delkommun, förutom protester mot Värnamo.
Kommunstyrelserna i vardera delkommunen var även förnuftiga nog att inse att en
kommunsammanslagning var ett måste, eftersom det var mindre smart att gå mot regeringens
riktlinje. För vidare forskning inom samma område kan en annan metod användas, som skulle
kunna gå in mer specifikt på de olika delkommunerna samt hämta mer specifik information
som till exempel att leta fram den budget som vardera delkommunen hade till förfogande,
eller möjligen ta fram mer information om vilka politiska partier i vardera delkommunen som
hade störst inflytande.
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