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Title: Revised structures of municipality block 

Abstract 

This paper is about a new organization how to get smaller communities to join 

together and become much larger. The purpose is to find out why Norra Sandsjö 

community and Bringetofta and Norra Sandsjö parishes were separated when Sävsjö 

municipality block was formed. The purpose is further to find out what the councils of 

Norra Sandsjö, Nässjö and Sävsjö, the church council and the people who lived in the 

area thought about the decision that was made by the executive organization in this 

matter (länsstyrelsen in Jönköping). Voting was arranged amongst the people, who 

lived in the specific area that in the first inquiry was suggested to be connected with 

Nässjö municipality block. The source material gives the result of this voting and the 

opinions of Norra Sandsjö, Nässjö and Sävsjö communities in this question. The source 

material includes inquires made by the executive organization (länsstyrelsen) and 

records from the meetings of Nässjö, Sävsjö and Norra Sandsjö councils. The theory is 

based on the case to have enough proximity to a chief town within the municipality 

block.  The question if the south part of Norra Sandsjö commune  and parts of 

Bringetofta and Norra Sandsjö parishes was going to be connected with Sävsjö 

municipality block instead of Nässjö municipality block is about the question of 

proximity to a chief town.  
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1. Inledning 

Storkommunreformen trädde i kraft den 1 januari 1952. Det innebar att 

landskommunerna i Sverige minskade i antal. Det blev 821 kommuner istället för 2300, 

som det varit innan storkommunreformen. Denna reform fick snart kritik. Det påstods 

att kommunerna var för små. Dessutom saknade flera kommuner en centralort. År 

1959 tillsattes en grupp sakkunniga av regeringen. De sakkunnigas uppgift var att 

utarbeta tydliga principer för en ny kommunindelning dvs. kommunblocksreformen. 

Arbetet med dessa principer baserades främst på centralortsteorin.1 Den här 

uppsatsen kommer att handla om indelningsändringar i samband med 

kommunblocksreformens genomförande.   

  

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera orsakerna till delningen av Norra Sandsjö 

kommun, Bringetofta församling och Norra Sandsjö församling i samband med att 

Sävsjö kommunblock bildades. Syftet är vidare att ta reda på vad kommunstyrelser, 

stadsfullmäktige, samarbetsnämnder, ortsbefolkning, församlingsdelegerade och 

domkapitlet ansåg om detta.  

 

Frågeställningarna i uppsatsen är följande: 

Varför delades Norra Sandsjö kommun, Bringetofta församling och Norra Sandsjö 

församling i samband med bildandet av Sävsjö kommunblock? Vad ansåg 

kommunstyrelser, stadsfullmäktige, samarbetsnämnder, ortsbefolkning, församlings 

delegerade och domkapitlet om detta? 

 

1.2 Teori 

Centralortsteorin innebär att det finns en väsentlig skillnad mellan administrativ och 

spontan region. Den administrativa regionen består av områden med reglerade och 

rättsligt fastställda gränslinjer. Det spontana systemet har att göra med människornas 

kommunikationsmönster och är inte beroende av den administrativa indelningen. Det 

                                            
1 Widberg, Jan (1979). Fån socken till kommunblock. 

 Kommunaldemokratiska forskningsgruppen, Lund ss 50,52,57, 59 och 60 



4 
 

spontana rörelsemönstret skapar centrerade områden. Den bestäms utifrån de platser 

som spontant har centralortsfunktion för människor som bor i området. Centralort är 

ett funktionsbegrepp där man förenar och fastlägger de regioner som hänger samman 

exempelvis när det gäller bebyggelse, trafik, arbetskraft samt kommersiella och även 

andra framför allt funktionella motiv.  Runt omkring centralorten bildas ett influensfält 

som styrs av flöden och strömmar av information, människor och varor. En centralorts 

omland innebär en tydligt avgränsad region. En centralorts omland anger tydligare än 

influensfältet var den spontana gränsen går mellan centralorterna.  Centralorter kan 

formas på olika nivåer, dels i ett helt län, i en kommun eller i hela landet. Det finns 

olika metoder att mäta en orts centralitet. I Godlunds centralitetsindex graderas de 

olika orterna efter deras värde som centralorter. Först görs en beräkning som 

innefattar hur många % av ortens befolkning som sysslar med detaljhandel. Godlunds 

formel innefattar alla slags butiker inom orten.  När en orts centralitet beräknas tar 

man också hänsyn till butiks och tätortsstorlekar i flera delar i landet och räknar sedan 

ut hur stor den genomsnittliga tillgången på detaljhandel är i hela landet. En orts 

omland bestäms med utgångspunkt från ”mittpunktsnormalen mellan två orter”. Det 

genomförs en analys av ortens centralitet, storlek och verkliga 

kommunikationsmöjligheter. Målet är att anpassa kommunernas gränser till de 

spontana områdena. Denna indelning är oberoende av de administrativa gränslinjerna. 

Det poängteras att man bör ta berättigad hänsyn till äldre indelningar och 

administrativa gränser. En hel del av den abstrakta diskussionen i centralortsteorin 

mildrades och förändrades när det skulle tillämpas i verkligheten.2  

 

1.3 Metod och urval 

Uppsatsen har lokalhistorisk inriktning och berör frågor gällande delningen av Norra 

Sandsjö kommun samt Bringetofta och Norra Sandsjö församlingar i samband med att 

Sävsjö kommunblock bildades. Informationen för att besvara frågeställningarna är 

hämtade från Nässjö kommunarkiv, Sävsjö kommunarkiv samt länsstyrelsens arkiv i 

Jönköping. Metoden är till störta delen en tolkning och analys av de utredningar, 

protokoll och skrivelser som källmaterialet består av.  De delar av källmaterialet som 

                                            
2 Widberg, Jan (1979). Från socken till kommunblock, Kommunaldemokratiska forskningsgruppen, Lund 

   ss 67-70 
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besvarar frågeställningarna har använts. Undersökningen är delvis kvantitativ och 

jämförande, eftersom den innefattar resultat av omröstningar angående 

indelningsfrågan. Det var invånare i Bringetofta och Norra Sandsjö som röstade mellan 

två indelningsalternativ.  

 

1.4 Källmaterial 

Från Nässjö kommunarkiv, Sävsjö kommunarkiv och länsstyrelsens arkiv i Jönköping 

har utredningar, skrivelser, protokoll och bilagor använts, som berör frågor angående 

indelningsändringar i samband med bildandet av Sävsjö kommunblock. Källmaterialet 

visar genom utredningar, protokoll, skrivelser och yttranden vad Nässjö-, Sävsjö-, 

Norra Sandsjö kommun, församlingsdelegerade och domkapitel ansåg om 

länsstyrelsens beslut. Källmaterialet innehåller även en omröstning där befolkningen 

fick säga sitt. Omröstningen gjordes i södra delen av Norra Sandsjö kommun som 

innefattade delar av Bringetofta och Norra Sandsjö församlingar. Det vill säga i den del 

av Norra Sandsjö kommun som enligt länsstyrelsens förnyade utredning var föreslagen 

att överföras från Nässjö kommunblock till Sävsjö kommunblock.  Från Nässjö 

kommunarkiv har följande källmaterial använts: ”Förnyad utredning av frågan om 

överförande av del till Sävsjö” från 1970-05-15, samarbetsnämndsprotokoll för Nässjö 

kommunblock om ”yttrande över utredning angående ifrågasatt överförande av södra 

delen av Norra Sandsjö kommun till Sävsjö stad” 21 november 1969 samt Nässjö 

kommunfullmäktiges protokoll från den 28 mars 1972. Från länsstyrelsen i Jönköping 

har följande källmaterial använts: Från planeringssektionen dnr. III J 2 -24 – 62 och 

planeringsavdelningen dnr. 11. 05 – 30 -71. Från Sävsjö kommunarkiv har följande 

källmaterial använts: sammanläggningsdelegerades protokoll från 27 april 1970,A 1:1, 

skrivelse från civildepartementet till kammarkollegiet i Stockholm 10 april 1979, A II: 4 

samt PM från Sävsjö kommunkansli 12 mars 1973 A IV:2.  

  

1.5 Bakgrund  

Kommunblocksreformen inleddes med en offentlig granskning. Det ledde till en 

närmare utredning inom skolöverstyrelsen (1959) om indelningen av 

högstadieområden. Det blev en mycket omtvistad fråga med flera olika önskemål och 
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åsikter. Redogörelsen lades fram under början av år 1961. I remissbehandling av 

rapporten, andra delen av reformen, vände man sig främst till kommunerna men även 

till myndigheter och intresseorganisationer. Länsstyrelserna ansvarade för att ta reda 

på kommunernas åsikt i sin region. Den tredje delen av genomförandet innefattade 

departements beredning av propositionen om ändring av kommunernas indelning. På 

hösten 1961 lades denna proposition fram i riksdagen. Våren 1962 gav 

konstitutionsutskottet sitt utlåtande. Det resulterade i beslutet att regeringen fick 

befogenhet att utforma en blockplan. Därefter var det tänkt att varje kommunblock 

frivilligt skulle inrätta samarbetsnämnder. Samarbetsnämndernas uppgift var bland 

annat att förbereda för att dessa kommunblock skulle bli kommunala 

självstyrelseenheter. Riksdagsbeslut om kommunblocksfrågan resulterade alltså i 

formulering av en blockplan, ett samarbetsskede samt kommunblockens 

sammanläggning. Länsstyrelserna fick i uppdrag av regeringen att göra en omfattande 

utredning. Man kartlade de näringsgeografiska omständigheterna. Detta arbete skulle 

vara klart i slutet av mars 1963. Kommunerna fick sedan tre månader på sig att yttra 

sig i frågan. Därefter hade länsstyrelserna ett halvår att arbeta med utredningen.3  

Sävsjö kommunblock bildades den 1 januari 1971. Det var Kunglig Majestät, som den 

10 april 1970 beslutade att Sävsjö stad skulle sammanläggas med ”den del av Vrigstads 

kommun, som motsvaras av Vrigstads och Hylletofta församlingar samt den del av 

Bäckaby kommun, som motsvaras av Skepperstads församling”.4 Hjälmseryds kommun 

blev också en del av Sävsjö kommunblock den 1 januari 1974. Det beslutades den 2 

mars 1973 av Kunglig Majestät.5 

   

1.6 Forskningsläge 

I studien ”Kommunerna och kommunblocksbildningen” av Lennart Brantgärde, 

Göteborg 1974, undersöks genomförandet av kommunalforskningsprojektet och är 

egentligen ett delprojekt av studien ”Kommunal självstyrelse - kommunal indelning”.  

Brantgärdes studie handlar om de förutsättningar som indelningsförändringar skapar 

för Sveriges traditionsrika regionala självstyrelse. Det är materialet om kommunernas 

                                            
3 Brantgärde, Lennart (1974) Kommunerna och kommunblocksbildningen, avhandling vid Göteborgs universitet, ss 1 och 2 
4 Sammanläggningsdelegerades protokoll för Sävsjö kommunblock 27 april 1970, Sävsjö kommunarkiv A I:1 

   Skrivelse från civildepartementet till kammarkollegiet i Stockholm 10 april 1970, Sävsjö kommunarkiv AII:4 
5 PM från Sävsjö kommunstyrelse den 12 mars 1973. Sävsjö kommunarkiv A IV:2 
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utlåtanden om länsstyrelsens förslag angående blockplanen som Brantgärde 

undersöker i studien ”Kommunerna och kommunblocksbildningen”. Perioden som 

undersöks är alltså tiden mellan det att kommunerna tog ställning angående 

sakkunnigutredningens principtänkande samt regeringens föreskrift gällande den 

slutgiltiga blockplanen inklusive ett samarbetsskede.  Ett av undersökningens 

huvudsyften var att ta reda på den praktiska tillämpningen av centralitetprincipens 

praktiska användning.  En frågeställning gällde det spontana kontaktmönstrets 

inflytanden på gemenskapen mellan kommunerna. Man var intresserad av fakta 

angående den ekonomiska och politiska samhörigheten. Brantgärdes studie behandlar 

också kommunegenskaper som var avgörande för kommuners potential att bli 

centralort i det nya kommunblocket.  Innehållet i kommunernas yttranden har 

kategoriserats. Man har fått fram data om de partipolitiska förändringar som kan 

förväntas ske vid tänkbara sammanläggningar gällande länsstyrelsernas 

blockalternativ. I studien redogörs för hur länsstyrelsen tillämpat principerna. I studien 

undersöks vilka konsekvenser länsstyrelsens förslag får för olika kommuner.  

Undersökningen innehåller en analys av kommunernas åsikter. Man frågar sig bland 

annat vilken vikt det har för beslutet att kommunen blivit rekommenderad som 

centralortskommun. Studien vill också ta reda på om kommuner som enligt förslaget 

hamnar längst ut i kommunen sagt nej i större utsträckning.  Brantgärde skriver att 

frågeställningarna inte helt besvaras men att frågorna prövas med hjälp av tabeller. 

Studien innefattar också en preliminär utvärdering av enstaka ändringsförslag. Här vill 

man ta reda på om det finns någon mer påtaglig anknytning mellan förekomst av 

ändringsförslag och principernas krav.  Dessa samband är studiens viktigaste del. Det 

finns även en teoretisk förklaring till varför dessa samband kan anses vara naturliga 

och en analys av ovanliga kommunkategorier. I det sista kapitlet vill man på en mer 

avancerad nivå analysera antagandet att det är mycket troligt att uppfattningen om 

reformens följder och konsekvenser för den egna kommunen har påverkat 

kommunernas ställningstaganden.6  Det är särskilt angående den spontana 

inriktningen som Brantgärdes studie är relevant i den här uppsatsen om 

indelningsändringar. Frågan om eventuellt överförande av större eller mindre delar 

                                            
6
 Brantgärde, Lennart (1974) Kommunerna och kommunblocksbildningen, avhandling vid Göteborgs universitet 
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från Norra Sandsjö kommun till Sävsjö kommunblock handlar om det naturliga 

omlandets närhet till centralorten.  

 

Hans Rings undersökning ”Kommunernas reaktioner på indelningssakkunnigas förslag” 

är ett sammandrag av Hans Rings studie ”Kommunal självstyrelse och kommunala 

reformer”. ”Här ställs frågor angående debatten om kommunblocksreformen. Vad var 

avgörande för kommunernas reaktioner, hur ska antagandet om egenintresse prövas, 

vad kännetecknar de kommuner som uppfattade reformförslagets verkningar som 

positiva respektive negativa, vilka egenskaper har haft störst betydelse för 

kommunernas åsikter och hur tog kommunerna ställning till reformförslaget i dess 

helhet?  Denna avhandling behandlar bland annat aspekter om kommunernas 

invånarantal, landareal, tätortsgrad, utdebitering, antal skattekronor, partiställning, 

länstillhörighet och kommuntyp. I sammanfattningen hävdas att vissa kommuntyper 

har en avvikande uppfattning om reformförslagets följder. Det är främst de 

befolkningsmässigt mindre kommunerna som är mer negativa till reformens 

konsekvenser.7 Denna uppsats om indelningsändringar handlar bland annat om att 

undersöka vad de berörda kommunerna ansåg om länsstyrelsens förslag om 

indelningsändring angående södra delen av Norra Sandsjö kommun.  

 

Anders Ek, ”Väljarna och kommunblocksreformen”. Hösten 1966 i samband med 

kommunvalet gjordes en intervjuundersökning. Intervjuerna genomfördes i 

kommunalforskningsgruppens urvalskommuner. Frågorna formulerades så att det 

skulle kunna belysa kommuninvånarnas attityd till och information om 

kommunblocksreformen. Man ville i denna studie ta reda på om det fanns skillnader 

mellan randkommuner och centralkommuner.  Man ville veta om och hur attityden 

varierar beroende på storlek eller tätortsgrad samt ta reda på om centralortens 

dominans eller avståndet till centralorten spelade roll i attityden till ändringarna samt 

undersöka om ett stort antal besök i centralorten gjorde att man hade mer positiv 

attityd till reformen. Studien söker också svar på om skattehöjningar som kan förutses 

är avgörande för inställningen till reformen om kommunsammanläggning. Attityden till 

                                            
7
 Ring, Hans Kommunernas reaktioner på indelnings sakkunnigas förslag från samlingen Kommunblocksreformen ss 1-31 

Riksbankens Jubileumsfond Kommunalforskningsgruppen, Avhandlingsserien, 33.   
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reformen har mätts med hjälp av att de personer som intervjuats får säga vilka 

konsekvenser reformen får för människorna i den egna kommunen.  Det fanns tre olika 

svarsalternativ: att det blir bättre, sämre eller ingen skillnad. Här fanns också en 

följdfråga där respondenterna fick ange om de var säkra eller tveksamma på sitt svar. 

Svaren redovisas i tabeller. Syftet med Anders Eks studie är att ta reda på 

kommuninvånarnas attityd och åsikt om kommunblocksreformen.8  Den här uppsatsen 

om indelningsändringar innehåller resultat av befolkningens åsikter om att en del av 

Norra Sandsjö kommun överfördes till Sävsjö kommunblock. Befolkningen fick också 

säga sitt i frågan om att både Norra Sandsjö församling och Bringetofta församling 

skulle delas i samband med indelningsändringen.  

 

I Lars Strömberg och Jörgen Westerståhls bok om ” de nya kommunerna” 

sammanfattas undersökningar som utförts av den kommunaldemokratiska 

forskningsgruppen. Riktlinjerna för de undersökningar som redovisas är sammanställda 

av kommunaldemokratiska kommittén. Denna parlamentariska kommitté bestående 

av 7 ledamöter och 7 sakkunniga utsågs hösten 1977. Denna kommitté var även 

administrativt ansvarig för programmets verkställande.  Undersökningen innefattar ett 

representativt urval av kommuner. Ett 30-tal olika kommunegenskaper utgjorde 

underlag för urvalsdragningen av de 50 utvalda kommunerna.  Det gällde politiska, 

demografiska och ekonomiska egenskaper, som visade utvecklingen över tid. 

Resultatet av faktoranalysen visade att det var sex olika dimensioner som 

kännetecknade kommunpopulationen: kommuntyp, invånarantal, geografiskt läge, 

centralortsförhållande, majoritetsförhållande i kommunfullmäktige samt tidpunkt för 

den förra kommunsammanläggningen.  Kommunblocksreformen verkställdes under 

politisk oenighet. I samband med resonemangen om stordriftens fördelar så strävade 

de indelningssakkunniga efter att hitta en minsta möjlig kommunstorlek som ändå var 

så funktionell att kommunerna kunde genomföra sina specifika uppgifter. Denna 

aspekt är mer prioriterad än att kommunen ska ha en optimal storlek i ett 

kostnadsperspektiv. I boken konstateras att kommunblocksreformen radikalt har 

förändrat kommunstrukturen.  I det 12:e kapitlet i boken ”de nya kommunerna” 

                                            
8
 Ek, Anders Väljarna och kommunblocksreformen från samlingen Kommunblocksreformen ss 133-155.  

 Riksbankens Jubileumsfond Kommunalforskningsgruppen, Avhandlingsserien, 33. 
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skriver Lars-Olof Olander om ”Servicens tillgänglighet”. Allmänt i debatten antogs att 

kommunblocksreformens indelning skulle bidra till en ökad servicestandard. Man var 

mer oense om vad som skulle ske med fördelningen av service inom kommunen, 

särskilt den typ av service som invånarna måste förflytta sig för att nå. Man antog att 

servicen skulle finnas tillgänglig i centralorten men inte i de så kallade perifera 

områdena inom kommunen. Områdena utanför centralorten skulle alltså riskera att få 

en försämrad tillgänglighet till service. Olander redogör för centralortsteorin som fick 

avgörande betydelse när det gäller den geografiska avgränsningen för kommunerna. 

Han skriver att centralort är ett funktionsbegrepp och att det är storleken på 

centralortens omland som avgör vilka servicefunktioner som finns på centralorten i 

just den kommunen. De så kallade svaghetszonerna är de områden som ligger långt 

ifrån centralorterna. Centralortsteorin påverkade kommungränsindelningen. I sin 

avslutande kommentar skriver Olander att både centralorterna och de s.k. 

randkommunerna har kunnat ta del av den kommersiella och statliga servicen. 

Olanders studie belyser kommunblocksreformen och servicens tillgänglighet.9 Den här 

uppsatsen om indelningsändringar handlar bland annat befolkningens tillgång och 

närhet till kommunal service. Representanter för Sävsjö kommunblock menade att 

särskilt södra delen av Norra Sandsjö hamnade alltför långt ifrån centralorten Nässjö. 

Därför skulle det vara mer praktiskt för befolkningen i den södra delen av Norra 

Sandsjö att ha Sävsjö som centralort. Servicen skulle då bli mer tillgänglig för 

invånarna. 

 

Det generella syftet med Jan Widbergs undersökning ”från socken till kommunblock” 

är att ge en historisk överblick om olika sätt att dela Sverige. Undersökningen lyfter 

fram olika motiv och bakgrunder som varit vägledande i dessa indelningsprocesser. Det 

mer specifika syftet med undersökningen är att skildra vilka faktorer som ligger bakom 

behovet av indelningen. Undersökningen avgränsas till de indelningar som på något 

sätt har anknytning till den offentliga förvaltningen och berör mest redogörelse av 

olika lokala indelningar.  Studien innefattar inte stadsväsendet eller stadens särskilda 

problematik. Widberg beskriver studien som historisk och deskriptiv. År 1960 tillsattes 

en försöksutredning som enligt vetenskapliga principer skulle pröva möjligheterna till 
                                            
9
 Strömberg, Lars, Westerståhl, Jörgen (red) 1983 De nya kommunerna  
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ytterligare en indelning i så kallade kommunblock. Man hade här centralortsteorin i 

åtanke. I denna teori skiljer man mellan administrativ region och spontan region. 

Centralortsteorins syfte är bland annat att försöka fastställa och sammanföra områden 

som hör ihop rent funktionellt vad gäller bebyggelse, kommunikation, arbetskraft och 

kommersiellt. År 1959 gav de indelningssakkunniga ut skriften SOU1961:9 där de 

presenterade riktlinjer för den så kallade kommunblocksreformen. Man 

rekommenderade en folkmängd på minst 8000 invånare i varje kommun. Indelningen 

skulle baseras främst på näringsgeografiska områden och inte kommersiella eller 

administrativa. Endast begreppen tätort och glesbygd skulle stå fast medan stadens 

identitet som administrativ enhet och geografiskt begrepp skulle försvinna. Man 

eftersträvade en egentlig kommuntyp när det gäller förvaltningsuppgifter och 

förvaltningsorgan. Det var meningen att kommunblocksreformen skulle genomföras på 

frivillig väg. Redan år 1962 fattade riksdagen beslut om att det skulle ske en ny 

kommunindelning. Kunglig Majestät fastställde år 1963-64 planer för indelningen. För 

att processen inte skulle bli för långsam så beslöts år 1969 att 

kommunblocksbildningen måste genomföras senast 1974. Man övergav alltså 

frivilligheten av sammanläggningen.  Widberg skriver att kommunblocksreformen fick 

hård kritik. Det hade även varit mycket negativ kritik mot storkommunsreformen 1952.   

Kritiker hade tyckt att storkommunsreformens indelning hade medfört i alldeles för 

små kommuner så ansågs däremot att kommunblocksreformens indelning resulterat i 

alldeles för stora kommuner. Frågan om vilken kommunstorlek som är den rätta är 

mycket aktuell. Denna fråga har ett nära samband med problematiken kring 

kommunstorlek och kommunens effektivitet gentemot demokratin i kommunen. För 

att demokratin ska kunna råda så finns ett minimikrav på effektivitet men samtidigt 

finns det en gräns för hur liten kommunen kan vara för att uppfylla kraven. Detta 

försökte man tillgodose med kommunblocksreformen.  Landsberedningen formulerade 

några principer som bland annat i innebar att det är hela landets intresse att 

medborgarna erbjuds en minimistandard vad gäller välfärd, trygghet och säkerhet. 

Besluten ska inte fattas på högre nivå än nödvändigt. Stora frågor som berör hela 

landet ska beslutas på central nivå. Författaren presenterar argument både för och 

emot kommunblocksreformen.10 Widbergs studie baseras på centralortsteorin, som är 
                                            
10

 Widberg, Jan (1979) Från socken till kommunblock, Kommunaldemokratiska forskningsgruppen i Lund 
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relevant för den här uppsatsen om indelningsändringar. I centralortsteorin skiljer man 

på administrativ och spontan region. Denna uppsats om indelningsändringar visar att 

det var av hänsyn till den spontana regionen som södra delen av Norra Sandsjö 

överfördes till Sävsjö kommunblock.  

 

I början av Peder Nielsens avhandling ”Kommunindelning och Demokrati” förs en 

diskussion om de politiska enheternas indelning. Här beskrivs tre olika kriterier efter 

vilka de demokratiska enheterna delas in. Invånarna måste ha en gemensam identitet.  

Exempelvis gemensamt språk, dialekt, religion eller andra kulturella särdrag.  Länder är 

den starkaste identitetsregionen medan lokalsamhällen är exempel på lokal identitet. 

Det bör finnas möjlighet till att praktisera politiskt deltagande samt förutsättningar för 

de politiska organen att effektivt kunna genomföra sina uppdrag.  Det empiriska 

materialet i Nielsens studie är huvudsakligen baserat på uppgifter från en 

enkätundersökning genomförd år 1999 under vintern och våren. Undersökningen är 

indelad i del 1 och del 2, som är fristående delar. Båda delarna har att göra med 

indelning av kommuner. Den första delen handlar om kommunsammanläggningar med 

utgångspunkt från kommunblocksreformen 1962-74. Först skildras den svenska 

kommunindelningshistorien sedan beskrivs den struktur i kommunerna som blev 

resultatet av kommunblocksreformen. Sedan studeras effekterna som denna reform 

hade på den kommunala demokratin. Det innefattar tre avseenden av kommunal 

demokrati, nämligen kommunernas demokratiska legitimitet, kommunerna som 

gemenskapsenheter samt invånarnas politiska deltagande. Här prövas och diskuteras 

frågan om det ur demokratisynpunkt alls finns en optimal kommunindelning.  

 

I Peder Nielsens studie studeras invånares attityd till att en del av den egna kommunen 

istället blir en del av an annan kommun. Främst studeras invånare i de kommundelar 

som ansökte om kommundelning strax innan eller under tiden som undersökningen 

genomfördes. I inledningen finns en beskrivande översikt av kommunindelning i 

Sverige och vad invånarna ansåg om detta. Därefter studeras grundläggande kommun 

och demokratisyn samt kommunindelning. Här studeras också invånarnas motiv till 

varför de är positiva eller negativa till kommundelning. Nielsens studie innefattar också 

undersökning av hur mycket olika förhållanden i kommunerna främjar uppkomsten av 
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begäran av kommunindelningar. I slutdiskussionen av den första studien om 

kommunsammanläggningar skriver Nielsen att Sverige hör till de länder i Europa som 

har störst kommuner om man ser till antalet invånare. Kommunblocksreformen 

resulterade i förändringar dels sådana man räknat med skulle inträffa men även 

oförutsedda förändringar. Kommunerna blev större till ytan, avståndet till 

centralorterna ökade för många människor eftersom antalet centralorter blev färre. 

Näringslivet i de olika kommunerna blev mer uppdelat. Kommunernas indelning 

anpassades till ändamålsenliga regioner på lokal nivå. Stadsmakten tvingade 

kommuner till sammanslagning och därmed tillkom flera nya kommuner. Resultatet 

visar på kommunstrukturella effekter på demokratin när det gäller kommunernas 

storlek, antal invånare, att bo i centralorten eller i ytterområdena, hur funktionell den 

nya kommunindelningen är med hänsyn till centralortsdominans, andel utpendlare och 

inpendlare samt den näringsgeografiska trovärdigheten. Här sammanfattas 

undersökningens resultat av graden av tvång till kommunsammanläggning. Dels de 

kommuner som tvingats till sammanläggning men inte protesterat mot det och dels de 

kommuner som påtvingats sammanläggning men som har protesterat mot det. 

Sammanfattningsvis angående kommunstorlek så visar resultatet att de små 

kommunerna fungerar bättre ur demokratisynpunkt än de stora kommunerna. När det 

gäller centrum och periferi visar resultatet att det inte finns stora negativa effekter av 

att bo i kommunens ytterkanter. Endast en aning när det gäller 

kommungemenskapsenheter. Angående kommunernas näringsgeografiska 

förhållanden så har centralortens dominans relativt stor betydelse. Enkärniga 

kommuner fungerar ur demokratisynpunkt bättre än två eller flerkärniga. Andelen 

pendlare är inte avgörande för den kommunala demokratin.    Den sociala och 

ekonomiska förankringen i den egna kommunen har i en del avseenden en positiv 

betydelse för demokratin. De näringsgeografiska förhållandena har inte någon 

märkbar betydelse för demokratin. Nielsen poängterar att de allra flesta kommuner 

idag är mer eller mindre heterogena enheter när det gäller de näringsgeografiska 

förhållandena. Denna undersökning innefattar inte kommuner som enbart är 

homogena. Därför, skriver Nielsen, går det inte att fullt ut pröva hypotesen att 

demokratin i de näringsgeografiskt homogena kommunerna skulle fungera bättre än i 

de näringsgeografiskt heterogena. Slutet i denna undersökning behandlar 
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beslutsprocedurens betydelse för den kommunala demokratin. Nielsen skriver att 

resultatet visar att tvångssammanläggning av kommuner inte generellt har någon 

negativ effekt på demokratin. Denna studie försöker också besvara frågan om det finns 

en optimal kommunindelning när det gäller demokratin. Här har valts ut tre 

kommunstrukturella förhållanden som kan ha betydelse för demokratin. Det gäller 

faktorerna landareal, antal invånare och centralortsdominans. Flera fiktiva 

kommuntyper har konstruerats. Kommuntyp A en enkärnig liten kommun som aldrig 

slagits samman. Kommuntyp B har bildats genom sammanläggning och är tvåkärnig 

och något större till invånarantal och areal. Kommuntyp C är en sammanläggning av 

flera kommuner där den kommun som var störst utgör centralort i kommunen efter 

sammanläggningen. Kommuntyp C har relativt många invånare och är stor till ytan och 

har flera tätorter och här finns inget naturligt kommuncentrum.  Resultatet visar att 

det är kommuntyp enkärnig liten kommun som har den största demokratiska 

legitimiteten. Studien visar alltså att kommunstrukturen i en del avseende spelar roll 

för den kommunala demokratin. Nielsen diskuterar om en annan kommunindelning 

hade varit bättre. Nielsen förklarar att denna undersökning av den kommunala 

demokratin inte är heltäckande. Det är inte möjligt att ta upp alla demokratiaspekter i 

landet. Det skulle då krävas ett helt forskningsprogram. Denna studie innefattar endast 

tre demokratiaspekter nämligen, invånarnas politiska deltagande, kommunernas 

demokratiska legitimitet samt kommunerna som gemenskapsenheter. Diskussionen 

om kommunindelning innefattar också värden som effektivitet eftersom 

kommunblocksreformen var inriktad på service och effektivitet. En fördel vore, skriver 

Nielsen, om det skapades fler enkärniga kommuner. Ett problem kan vara att veta var 

gränsen går för att tätorten kan kallas för stad och därmed kunna utgöra en egen 

kommun. Studien visar att befolkningssammansättningen i kommunerna spelar stor 

roll för kommunens ekonomi. Därför kunde ett motiv för kommunsammanläggning 

vara att få en blandning i befolkningssammansättning.  Kommuner med mer kostsam 

befolkningssammansättning skulle kunna läggas ihop med kommuner med en mer 

gynnsam sammansättning. Men rent praktiskt måste då dessa kommuner geografiskt 

ligga intill varandra. 
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I den andra delen i Nielsens undersökning studeras kommunindelningar i Sverige. 

Syftet är bland annat att ta reda på varför en del kommuninvånare är positivt inställda 

till att deras kommundel brutits loss och bildar en egen kommun.  Man vill ta reda på 

om de invånare som är positiva till att deras kommundel bildar egen kommun har en 

annan åsikt om kommunernas huvudsakliga uppgift jämfört med de invånare som är 

negativt inställda till att kommundelen bildar en ny kommun. För det andra vill man ta 

reda på vad invånarna tror skulle bli sämre eller bättre om den egna kommundelen 

bildar en ny kommun. För det tredje vill man ta reda på vilka strukturella förhållanden i 

kommunerna som främjar uppkomsten om önskan att det ska ske en kommundelning. 

Studien innefattar inte eventuella följder som kommundelning kan leda till. Men man 

studerar delvis hur demokratin fungerar i de kommuner som bildats i 

kommundelningen.  

 

I de första kapitlen undersöks alltså kommun och demokratisyn hos de som är för eller 

emot kommundelning samt vilka skälen är för kommundelning. Undersökningen 

innefattar också vad motiven är bakom invånarnas inställning till kommundelning av 

den egna kommunen. Man prövar även vilka omständigheter som eventuellt kan 

förklara varför en del är positiva medan andra är negativa till kommundelning. Man 

studerar speciellt de som bor i de kommundelar där det ansökts om kommundelning.  

De invånare som menar att utvecklingen i den egna kommundelen är god har inte mer 

positiv inställning till att kommunen delas än vad de invånare som menar att det är en 

dålig ekonomisk utveckling. Men beroendet av centralort är däremot av betydelse. 

Stödet för kommundelning är mindre i de fall som man anser att utvecklingen i 

centralorten påverkar utvecklingen.  Det kan här konstateras att det finns 

omständigheter som motverkar och gynnar uppkomst av önskemål hos invånarna att 

kommunen ska delas. Men dessa omständigheter förklarar inte varför det i 

delningsdelarna är fler invånare än genomsnittet som är positivt inställda till att 

kommundelen bildar en egen kommun. Nielsen skriver att man här skulle kunna 

invända att det är kombinationen av stark motkultur och beroende av centralorten 

som främjar uppkomsten av önskemål om kommundelning. Men en ytterligare analys 

har visat att både motkultur, påtagligt missnöje och oberoende av centralorten ökar 

sannolikheten att invånarna har en positiv inställning till kommundelning, men följden 
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av varje variabel av dessa tre variabler på inställning till kommundelning blir inte större 

när de förekommer samtidigt. Nielsen för en fortsatt diskussion om uppkomsten av 

opinion för kommundelning. Han skriver att frågan om, varför det i en del 

delningsdelar i genomsnitt är fler invånare som är positivt inställda till att deras egen 

kommundel bildar egenkommun, inte har besvarats i denna studie. Visserligen visar 

resultatet att det finns en del faktorer som är fördelaktiga för att det ska uppstå 

önskemål om kommundelning hos invånare i allmänhet. Men det kan inte helt förklara 

opinionen för delning som finns i de kommundelar som begärt kommundelning.11 

Kommunindelning och demokrati är relevant för denna uppsats. Länsstyrelsens första 

utredning resulterade i beslutet att hela Norra Sandsjö skulle tillhöra 

Nässjökommunblock. Det påpekades dock att det fanns gränsdragningsproblem i vissa 

delar av Norra Sandsjö. Det genomfördes namninsamlingar och omröstningar i det 

aktuella området. Länsstyrelsen tog hänsyn till befolkningens åsikter och Sävsjö 

kommunstyrelses motivering. Länsstyrelsen utförde genom Sölscher en förnyad 

utredning som resulterade i att länsstyrelsen ändrade sin uppfattning. Kunglig 

Majestät beslutade att södra delen av Norra Sandsjö skulle överföras till 

Sävsjökommunblock. I detta fall tog Länsstyrelsen fasta på befolkningens och Sävsjö 

kommunstyrelses åsikt i denna fråga . Beslutet grundar sig på centralortsteorin och 

spontana regioner.   

 

2. Undersökning 

2.1 Länsstyrelsens utredning 

I länsstyrelsens utredning, i samband riksdagsbeslutet år 1962, om en ny 

kommunindelning står angivet att det var gränsdragningsproblem inom Nässjöblockets 

södra del som gränsar till Sävsjö kommunblock. Norra Sandsjös spontana inriktning är 

delad eftersom Norra Sandsjö gränsar både till Nässjö och till Sävsjö stad. Det är enligt 

länsstyrelsen tänkbart med en delning av Norra Sandsjö kommun.  Länsstyrelsen 

hävdar att större delen av Norra Sandsjö kommuns befolkning är inriktad mot Nässjö 

och har Bodafors som sitt naturliga primära centrum.  Bodafors utgör utan tvekan en 

                                            
11

 Nielsen, Peder (2003) Kommunindelning och demokrati, avhandling vid Uppsala universitet 
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del av Nässjö naturliga omland. Därför föreslår länsstyrelsen att Nässjö blir centralort i 

Nässjö kommunblock, som även kommer att inkludera Solberga, Forserum, Malmbäck, 

Bodafors och Norra Sandsjö.12 

 

2.1.2 Yttrande från Norra Sandsjö 

Stadsfullmäktige i Norra Sandsjö kommun har i sitt protokoll från sammanträdet den 

22 februari 1963 skrivit att de är positiva till förslaget att tillhöra Nässjö kommunblock 

där Nässjö är centralort för blocket. Stadsfullmäktige påpekar emellertid att Nässjö 

kommunblock kommer att bli stort till yta och folkmängd. Stadsfullmäktige i Norra 

Sandsjö uttrycker att ”det bör dock få växa fram efter kommunernas mogna 

övervägande och med aktgivande på de ekonomiska resurserna.” Norra Sandsjö 

kommunalnämnd skriver den 28 januari 1963 till länsstyrelsen i Jönköpings län att 

Norra Sandsjö kommunalnämnd inte har något emot att hela Norra Sandsjö kommun 

blir en del av Nässjö kommunblock. Kommunfullmäktige i Norra Sandsjö röstade vid 

sitt sammanträde den 28 januari 1963 för kommunalnämndens förslag.  Det kan dock 

påpekas att en ledamot istället yrkade på att hela Norra Sandsjö kommun skulle 

tillhöra Sävsjö kommunblock.13 

 

2.1.3 Yttrande från Sävsjö 

Sävsjö stadsfullmäktige skriver i sitt yttrande den 18 februari 1963 till länsstyrelsen att 

Sävsjö stadsfullmäktige anser att det är anmärkningsvärt att indelningsförslaget för 

Sävsjö kommunblock inte innefattar Norra Sandsjö kommun, eftersom Sävsjö stads 

elevområde även innefattar Norra Sandsjö. Sävsjö stadsfullmäktige hävdar att det inte 

bara gäller elevområden utan att det också avser detaljhandeln. Man menar att 

detaljhandelsområdet för Sävsjö kommunblock är större än det område som 

föreslagits och att det framför allt gäller området norrut som omfattar en stor del av 

Norra Sandsjö kommun. Stadsfullmäktige i Sävsjö skriver att ”invånarna inom större 

delen av Bringetofta församling, även de som bor inom södra delen av Norra Sandsjö 

församling, sedan länge har haft sitt naturliga centrum i Sävsjö stad/…/.” Man menar 

                                            
12Länsstyrelsens utredning om indelning av Jönköpings län i kommunblock. Länsstyrelsens arkiv i Jönköping.  

  Planeringssektionen, dnr. III J 2-24 -62 
13Norra Sandsjös stadsfullmäktiges protokoll 22 februari 1963. Länsstyrelsens arkiv i Jönköping,  

  Planeringssektionen, dnr. III J 2- 24-62 
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att det verkar vara onaturligt att hela Norra Sandsjö tillförs Nässjö kommunblock bara 

på grund av att en del av Norra Sandsjös befolkning verkar ha sitt primära centrum i 

Bodafors, som länsstyrelsen i sin tur anser vara mer inriktad mot Nässjö. Sävsjö 

stadsfullmäktige hävdar att Sävsjö i kommunindelningsförslaget har beskurits sitt 

naturliga omland. Man menar att det i samtliga fall där det handlat om splittrad 

inriktning av omlandet så har området det gällt förts till omkringliggande 

kommunblock.  Sävsjö stadsfullmäktige skriver att de är medvetna om att det inte är 

möjligt att dela församlingar i samband med den nya kommunindelningen, men man 

hävdar att det är viktigt att alla kommunblock inom länet behandlas lika. Sävsjö 

stadsfullmäktige menar att de kommuner och församlingar där inriktningen är splittrad 

borde fördelas mellan kommunblocken efter vad som kan anses rimligt så att inte 

något kommunblock förlorar stora delar av det naturliga omlandet i samband med att 

dessa områden flyttas till intilliggande kommunblock.  Stadsfullmäktige påpekar att 

Sävsjö kommunblock drabbats av detta särskilt när det gäller området norr om Sävsjö 

stad där hela Norra Sandsjö kommun och Bodafors köping enligt länsstyrelsens beslut 

kommer att tillhöra Nässjö kommunblock. Stadsfullmäktige hävdar sin bestämda 

uppfattning att Sävsjö kommunblock borde utformas så att hela blockets nuvarande 

naturliga omland behålls intakt.14 

 

Den 25 februari 1969 skrev Sävsjö stadskamrer och drätselkammarens ordförande till 

länsstyrelsen angående indelningen av Sävsjö kommunblock. De ville aktualisera 

frågan eftersom indelningsändringens verkställande närmade sig.  Man återkopplade 

till länsstyrelsens tidigare utredning där det påpekats gränsdragningsproblem 

angående Norra Sandsjös splittrade spontana inriktning där den södra delen av Norra 

Sandsjö är mer inriktat mot Sävsjö, men att länsstyrelsen ändå förordat att Norra 

Sandsjö i sin helhet ska tillföras Nässjö kommunblock. I denna skrivelse påminner 

stadsfullmäktige i Sävsjö om att både Norra Sandsjö och Bringetofta församlingar är 

belägna i Norra Sandsjö kommun. Sävsjö drätselkammare poängterar att större delen 

                                            
14 Sävsjö stadsfullmäktiges protokoll 18 februari 1963.  

  Länsstyrelsens arkiv i Jönköping planeringssektionen, dnr. III J 2-24 -62 
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av befolkningen i Bringetofta församling och Norra Sandsjö församling fortfarande har 

sin naturliga inriktning mot Sävsjö .15 

 

2.2  Kunglig Majestäts beslut 

I april 1964 fastställde Kunglig Majestät planen för indelning av Jönköpings län i 

kommuner. Det framgår av en skrivelse som skickades den 3 april 1964 från 

Stockholms slott till länsstyrelsen i Jönköpings län. I skrivelsen står angivet vilka 12 

orter som förutsattes vara centralorter i de kommunblock som planerades ingå i 

Jönköpingslän.  Ett av dessa kommunblock var Nässjö kommunblock som beräknades 

innefatta ”Nässjö stad, Bodafors köping samt Solberga, Forserums, Malmbäcks och 

Norra Sandsjö landskommuner.” Sävsjö kommunblock, som var ett av de 12 tilltänkta 

kommunblocken i Jönköpings län beräknades innefatta ”Sävsjö stad, Hjälmseryds 

landskommun, den del av Vrigstads landskommun, som motsvaras av Vrigstads och 

Hylletofta församlingar samt den del av Bäckaby landskommun, som motsvaras av 

Skepperstads församling.”16 

 

 I bilagan till Kunglig Majestäts skrivelse från den 3 april 1964 framgår att det den 1:a  

januari samma år fanns 54 kommuner i Jönköpings län. Av dessa var det nio städer, 

trettioåtta landskommuner och sju köpingar.  I bilagan framgår att Norra Sandsjö 

kommun planerades ingå i Nässjö kommunblock, men att den södra delen av Norra 

Sandsjö kommun egentligen har sin spontana inriktning mot Sävsjö. Bilagan talar om 

att en utredning enligt indelningslagen måste kunna kartlägga om en del av Norra 

Sandsjö kommun borde flyttas till Sävsjö kommun.17 

 

2.3 Andréns utredning 

Den 11:e november 1969 presenterade länsstyrelsen den utredning som genomförts 

av Ragnar Andrén angående ”ifrågasatt överförande av södra delen av Norra Sandsjö 

kommun, tillhörande Nässjö kommunblock, till Sävsjö stad.” I samband med 1962 års 

                                            
15 Skrivelse 25 februari 1969 från Sävsjö stads drätselkammare till Länsstyrelsen i Jönköping.  

   Länsstyrelsens arkiv i Jönköping, planeringsavdelningen dnr. 11.05 -30-71  
16 Kunglig Majestäts beslut om plan för indelning av Jönköpings län i kommunblock. Skickat den 3 april 1964.   Länsstyrelsens arkiv i 
Jönköping, planeringssektionen, dnr III J 2 -24 -62 
17 Bilaga till Kunglig Majestäts skrivelse den 3 april 1964 om indelning av kommunblock i Jönköpings län. 

Länsstyrelsens arkiv i Jönköping, planeringssektionen, dnr. III J-2 -24 - 62   
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riksdagsbeslut om ny kommunindelning var länsstyrelsens förslag att hela Norra 

Sandsjö kommun skulle höra till Nässjö kommunblock. Länsstyrelsen motiverade 

förslaget med att den spontana regiongränsen går rakt igenom Norra Sandsjö 

kommun. Länsstyrelsen medgav dock att man rent teoretiskt kan tänka sig en delning 

av Norra Sandsjö kommun där Bringetofta församling kunde bli en del av Sävsjö 

kommunblock, men att Norra Sandsjö socken ändå får höra till Nässjö blocket. 

Länsstyrelsen ansåg att denna teoretiskt tänkbara indelning inte var tillräckligt 

motiverad. Länsstyrelsen förslag var att hela Norra Sandsjö kommun blir en del av 

Nässjö kommunblock med motiveringen att största delen av Norra Sandsjö kommuns 

befolkning har sitt primära centrum i Bodafors, som utan tvekan hör till Nässjö 

kommunblock. Kunglig Majestät följde länsstyrelsens förslag och beslutade den 3 april 

1964 att hela Norra Sandsjö kommun skulle höra till Nässjö kommunblock. Kunglig 

Majestät gjorde dock följande uttalande i samband med beslutet att den södra delen 

av Norra Sandsjö kommun som ingår i Nässjö kommunblock egentligen har sin 

spontana inriktning mot Sävsjö. En utredning ska påvisa om en del av Norra Sandsjö 

kommun borde flyttas till Sävsjö kommunblock. I utredningen som leddes av Andrén 

noterades att han haft diskussioner med Norra Sandsjös kommunalnämnd, 

representanter från drätselkammaren i Sävsjö stad samt med samarbetsnämndens 

ordförande för Sävsjö kommunblock. Andrén förklarade att han fått den uppfattningen 

att Norra Sandsjös kommunalnämnd var överens med Kunglig Majestät i beslutet att 

Norra Sandsjö skulle höra till Nässjö kommunblock och att samarbetsnämndens 

arbetsutskott inom Nässjö blocket också var nöjda med förslaget som ansågs ge goda 

möjligheter till blockkommunens standardutveckling.  Sävsjö stads drätselkammares 

representanter hävdade dock i sin skrivelse angående indelningsärendet att Sävsjö 

stads omland blivit beskuret särskilt när det gäller Norra Sandsjö kommun. Sävsjö 

drätselkammare menade att samhörigheten mellan befolkningen i Sävsjö, Norra 

Sandsjö och Bringetofta församlingar genom åren varit mycket god och starkt 

etablerad samt att flera omständigheter talar för att invånarna i södra delen av Norra 

Sandsjö kommun är mer inriktad mot Sävsjö.  Utredningsmannen Andréns 

bedömanden var att befolkningen i södra delen av Norra Sandsjö kommun och 

speciellt gällande Bringetofta församlings befolkning, särskilt de som bor i anslutning 

till kyrkbyn och söder om kyrkbyn har Sävsjö som sitt huvudsakliga primära centrum. 
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Trots att det teoretiskt är tänkbart att Bringetofta församling överförs till Sävsjö stad så 

är inte alla invånare i Bringetofta församling inriktade mot Sävsjö stad.  Andréns 

bedömning är att av de 570 personer som bor i Bringetofta församling är det 325 som 

har Sävsjö som sitt primära centrum. De övriga 245 invånarna har istället Malmbäck 

och Bodafors som sitt primära centrum.  Andrén hävdar att Norra Sandsjö kommun har 

många administrativa och andra hänseenden stark anknytning till Nässjöblocket 

exempelvis när det gäller skolundervisningen där se flesta föredrar Nässjö som 

gymnasieort istället för Vetlanda. Andrén hävdar att det vuxit fram en stark 

samhörighetskänsla med ett friktionsfritt samarbete inom Norra Sandsjö kommun.  

Utredningsmannen har inte funnit tillräckligt starka skäl till att ändra 

indelningsbeslutet varken när det gäller den ecklesiastika, administrativa eller den 

judiciella indelningen. Om det dock skulle ske en ändring så bör det i sådana fall 

omfatta hela Bringetofta församling. Resultatet av Andréns utredning blev att 

länsstyrelsen inte finner tillräckliga skäl till att södra delen av Norra Sandsjö kommun 

skulle överföras till Sävsjö stad.18 

 

2.3.1 Yttrande från Nässjö  

Den 14 november 1969 samlades samarbetsnämnden för Nässjö kommunblock för att 

yttra sig om länsstyrelsens utredning, som utfördes av Andrén angående 

ifrågasättande av överföring av södra delen av Norra Sandsjö kommun till Sävsjö stad. 

Samarbetsnämndens arbetsutskott beslutade föreslå samarbetsnämnden att tillstyrka 

Andréns förslag. Beslutet föregicks av omröstning i frågan eftersom två av 

ledamöterna i arbetsutskottet istället ansåg att Andréns förslag borde avstyrkas med 

hänsyn till att större delen av Bringetofta församling har Sävsjö stad som sitt 

huvudsakliga centrum. Med sex röster mot två är det Andréns förslag att Norra 

Sandsjö kommun ska höra till Nässjö kommunblock som vinner majoritet i 

omröstningen i samarbetsnämndens arbetsutskott för Nässjö kommunblock.  När 

samarbetsnämnden för Nässjö kommunblock yttrade sig i frågan skedde det också 

genom omröstning. Samarbetsnämnden beslutade med tio röster mot fem att förorda 

                                            
18 Ragnar Andréns utredning på uppdrag av Länsstyrelsen angående eventuell indelningsändring.  

Länsstyrelsens arkiv i Jönköping, planeringsavdelningen dnr. 11-05-30-71.  



22 
 

Andréns förslag att Norra Sandsjö kommun i sin helhet ska höra till Nässjö 

kommunblock. 19 

 

2.3.2 Yttrande från Sävsjö  

Samarbetsnämndens ordförande och sekreterare för Sävsjö kommunblock framförde i 

skrivelse den 24 november 1969 till länsstyrelsen flera skäl till varför södra delen av 

Norra Sandsjö borde överföras till Sävsjö kommunblock. Man hävdade bland annat att 

många invånare i Bringetofta församling och södra delen av Norra Sandsjö församling 

under många år haft Sävsjö som sitt naturliga centrum med god sammanhållning 

mellan invånarna.  Detta gällde speciellt de som bor i södra delen av Bringetofta 

församling. Större delen av bebyggelsen i Bringetofta är koncentrerad till den södra 

delen av församlingen och ligger nära Sävsjö centrum. De allmänna vägarna inom 

Bringetofta församling är tydligt orienterade mot Sävsjö, och inte mot någon annan 

större ort inom Nässjö kommunblock. Många som bor i Bringetofta måste för att 

komma till Nässjö stad först åka 1 ½ mil till Sävsjö och sedan vidare ca 4 mil till Nässjö. 

Sävsjö samarbetsnämnd belyser utredningsmannens Andréns konstaterande att det är 

325 invånare av Bringetofta församlings 570 invånare som har Sävsjö som sitt primära 

centrum. De resterande 245 personerna har Malmbäck eller Bodafors som sitt 

huvudsakliga centrum. Man hävdar att majoriteten av Bringetofta församlings invånare 

har mer anknytning till Sävsjö.  Även om Bodafors och Malmbäck tillhör Nässjö 

kommunblock så är de inte centralorter i blocket. Samarbetsnämnden för Sävsjö 

kommunblock drar därför slutsatsen att inriktningen mot Sävsjö är starkare än vad som 

tidigare antagits.  Med anledning till att Andrén hävdar att Norra Sandsjö kommun har 

mer administrativa och andra viktiga anknytningar till Nässjö kommunblock framhåller 

Sävsjö samarbetsnämnd att Norra Sandsjö kommun ingår i Västra Njudungs härad och 

tidigare tillhört samma fögderi (förvaltning) med förvaltningskontor i Sävsjö stad. 

Många av Norra Sandsjös kommuninvånare betjänas av landstingets 

sjukvårdsinrättningar som finns i Sävsjö. Flera elever från Norra Sandsjö kommun får 

sin undervisning vid Sävsjö kommuns realskola.  Samarbetsnämnden i Sävsjö 

poängterar också att Norra Sandsjö kommun och Sävsjö kommunblock fortfarande 

                                            
19  Yttrande över utredning angående ifrågasatt överförande av södra delen av N. Sandsjö kommun till Sävsjö stad. 

 Den 21 november 1969: Nässjö kommuns arbetsutskott § 60 och samarbetsnämnden § 70. Nässjö kommunarkiv 
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tillhör samma landstingsvalkrets.  Man hävdar också att en del av Norra Sandsjö 

kommun fortfarande får sin post genom Sävsjö poststation och har samma 

teleriktnummerområde. Sävsjö samarbetsnämnd menar att utredningsman Andrén 

inte alls tagit någon hänsyn till detta. Sammanfattningsvis anför Sävsjökommunblocks 

samarbetsnämnd att de inte håller med Andrén i hans bedömning och 

kommunindelningsförslag. Samarbetsnämndens yrkar bestämt är att södra delen av 

Norra Sandsjö kommun ska tillhöra Sävsjö kommunblock eftersom den delen av Norra 

Sandsjö är mer inriktad till Sävsjö stad. Man föreslår att hela Bringetofta församling 

överförs till Sävsjö samt att det noggrannare bör prövas om det är möjligt att låta den 

södra delen av Norra Sandsjö församling tillföras Sävsjö kommunblock.20 

 

2.3.3 Befolkningens åsikter 

År 1969 i november genomfördes en namninsamling i Bringetofta församling.  De som 

skrev på listan begärde att länsstyrelsen endast skulle ta hänsyn till fakta i Andréns 

utredning och inte lägga någon vikt vid Andréns bedömning i frågan om 

indelningsändring. De som skrev på namnlistan av befolkningen i Bringetofta 

församling begärde också att länsstyrelsen borde medverka till att ”Bringetoftadelen 

av Norra Sandsjö kommun tillföres Sävsjöblocket.” Resultatet av namninsamlingen i 

Bringetofta församling framgår av tabell 1. 

 

Tabell 1: Resultatet av namninsamlingen i Bringetofta församling i november 1969 

 Antal namnunderskrifter Antal mantalsskrivna totalt 

Söder om gröna linjen 100 149 

Mellan gröna och röda linjen 104 201 

Övriga församlingen 26 216 

Totalt 229 566 

 

 

                                            
20 Skrivelse angående indelningsfrågan, den 24 november 1969, från samarbetsnämndens ordförande för Sävsjö kommunblock till 
länsstyrelsen i Jönköpingslän.  

Länsstyrelsens arkiv i Jönköping, planeringsavdelningen dnr. 11-05-30-71 
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Det var totalt 229 personer av de 566 mantalsskrivna i Bringetofta församling som 

röstade. 100 personer av de 149 mantalsskrivna söder om den gröna linjen önskade att 

Bringetoftadelen av Norra Sandsjö kommun skulle höra till Sävsjö kommunblock.  Av 

de som bodde mellan den gröna och röda linjen var det 104 av de 201 mantalsskrivna 

som röstade. De som bodde i övriga delen av Bringetofta församling var det endast 26 

av de 216 mantalsskrivna som röstade.  

 

Även i sydvästra delen av Norra Sandsjö församling gjordes en namninsamling, dvs. i 

Rössby husförhörsrote. De som skrev på listan begärde att om Bringetofta församling 

blir en del av Sävsjö stad så ska även den del av Norra Sandsjö församling som tillhör 

Sävsjö riktnummerområde blir en del av Sävsjö stad. Alla personer som tillhörde 

Rössby husförhörsrote av Norra Sandsjö församling skrev på namnlistan vilket 

resulterade i 39 namnunderskrifter. Den 29 december 1969 anordnade länsstyrelsen 

ett offentligt möte i Norra Sandsjö bygdegård. Det var drygt 100 personer som deltog i 

detta möte. Enligt anteckningar som fördes under mötet framgår att det var ungefär 

ett 30-tal personer som uttalade sig. Antalet personer som yttrade sig för eller emot 

indelningsändring fördelade sig ungefär lika. Det var emellertid endast några få som 

berörde församlingsindelningen. De personer som ändå uttalade sig om 

församlingsindelning var emot att församlingarna delades. Vid mötet yttrade 

landshövdingen sammanfattningsvis följande: ”Jag har fått den uppfattningen att 

meningarna är delade i Bringetofta. Man anser dock att församlingen inte ska delas.”21 

 

2.4 Sölschers utredning 

Efter det att Andrén presenterat sin utredning ansåg länsstyrelsen att det inkommit 

nya omständigheter som befogade en förnyad utredning angående överförande av 

mindre eller större områden från Norra Sandsjös södra del till Sävsjö. Motiveringen 

som talar emot en indelningsändring är enligt länsstyrelsen att både Nässjö 

kommunblockssamarbetsnämnd och Norra Sandsjö kommun önskar att Norra Sandsjö 

kommun ska vara en del av Nässjö kommunblock. En eventuell indelningsändring 

                                            
21 Sammanfattning av yttranden angående indelningen av Norra Sandsjö: Nässjö kommunarkiv 
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resulterar samtidigt i mindre önskvärda ändringar av den kyrkliga indelningen. Den 

förnyade utredningen leddes av f.d. överlantmätare Helge Sölscher.22 

  

2.4.1  Befolkningens åsikter 

Den 17 mars 1970 träffade han bygdens befolkning i bygdegården i Norra Sandsjö för 

att ta reda på deras uppfattning angående en indelningsändring av kommunen. Alla 

hushåll i Norra Sandsjö kommun hade fått en skriftlig inbjudan till det aktuella mötet. 

Utredningsmannen presenterade en redogörelse angående frågan om en 

indelningsändring. Det angavs olika alternativ angående ny gränsdragning. För 

Bringetofta socken fanns ett nordligare alternativ som angavs med röd linje på bifogad 

karta samt ett sydligare alternativ som exemplifierades med grön linje på kartan. Även 

för Norra Sandsjö socken fanns ett rött nordligt och ett grönt sydligt alternativ. 

Utredningsmannen Sölscher redogjorde detaljerat för vilka hemman/byar som skulle 

flyttas i de olika indelningsalternativen. Sölscher betonade vikten av att befolkningen i 

sitt ståndpunktstagande beaktade eventuella förändringar när det gäller 

församlingstillhörighet. Det var 104 av Norra Sandsjö kommuns mantalsskrivna, varav 

två genom ombud, som närvarade vid mötet. Insamlandet av befolkningens åsikt i 

indelningsfrågan skedde genom omröstning.  De som bodde söder om den röda 

linjen(det nordliga alternativet) fick följande fråga: ”Önskar ni höra till Sävsjö 

kommunblock, oberoende av konsekvenserna härav för den kyrkliga indelningen.”  Det 

fanns även möjlighet att kommentera svaret. Följande svarsalternativ fanns att välja 

mellan: Ja. 1 = Ja utan kommentar, Ja. 2 = Ja med kommentar att man dock helst sett 

att den ecklesiastika indelningen icke ändrades, Nej. 1 = Nej utan kommentar, Nej. 2 = 

Nej med kommentar att man velat överflyttning till Sävsjö i kommunalt hänseende 

men icke till priset av delning av församlingen. Resultatet av omröstningen redovisas i 

tabell 2. 

 

 

 

 

 
                                            
22  Förnyad utredning 15 maj 1970, Nässjö kommunarkiv.    
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Tabell 2: Resultat av omröstningen i indelningsfrågan den 17 mars 1970 

 Ja.1 Ja.2 Nej.2 Nej.1 Summa 

röstande 

Bringetofta socken      

Inom gröna gränsområdet 9 4 5 2 20 

Mellan gröna och röda 

alternativen 

6 - 3 9 18 

      

Norra Sandsjö socken      

Inom gröna gränsområdet 14 - 1 2 17 

Mellan gröna och röda 

alternativen 

1 - - 3 4 

Totalt 30 4 9 16 59 

 

Det var 59 personer av de 104 närvarande som röstade.   Resultatet av omröstningen 

visar att av det var sammanlagt 9 personer inom det gröna gränsområdet i Bringetofta 

socken som utan kommentar (Ja.1) önskar tillhöra Sävsjö kommunblock. Ytterligare 4 

personer i Bringetofta socken önskade tillhöra Sävsjökommunblock, men med 

kommentaren att den ecklesiastika indelningen inte ändras (Ja.2). Mellan det gröna 

och röda gränsområdet i Bringetofta socken var det 6 personer som önskade höra till 

Sävsjö kommunblock utan kommentar (Ja.1). Det var 9 personer inom det rödgröna 

gränsområdet i Bringetofta socken som inte ville höra till Sävsjö kommunblock (Nej.1). 

Det var 3 personer från samma område som egentligen ville höra till Sävsjö 

kommunblock men inte på bekostnad av att församlingen delades (Nej.2).  Av de 

röstande från Norra Sandsjö socken inom det gröna gränsområdet var det 14 personer 

som, utan kommentar, (Ja.1.) ville höra till Sävsjö kommun block. Inom det rödgröna 

gränsområdet i Norra Sandsjö socken var det endast 4 personer som röstade. Av dessa 

var det 3 som röstade Nej.1 och en person som röstade Ja.1.23 

 

 

 

                                            
23 Bilaga till Sölschers utredning som presenterades 15 maj 1970 i en förnyad utredning av frågan om överförande av del av  

     Norra Sandsjö till Sävsjö kommunblock. Nässjö kommunarkiv  
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2.4.2 Sölschers utlåtande  

Sölscher betonar att det skett en omsvängning i befolkningens åsikter om man jämför 

1969 års namnlista och resultatet av omröstningen den 17 mars 1970. Vid det 

sammanträdet var det en majoritet inom området söder om den gröna linjen som 

önskade överflyttning till Sävsjö kommunblock även om det skulle innebära en 

församlingsdelning. Inom området mellan den röda och gröna linjen är åsikterna 

delade.  Från Norra Sandsjö socken inom det rödgröna gränsalternativet var det endast 

4 personer av de 149 mantalsskrivna som röstade. Av dessa 4 personer var det 3 som 

inte villa höra till Sävsjö kommunblock medan en person valde svarsalternativet Ja. 1, 

Ja utan kommentar.   I Bringetofta socken mellan den gröna och röda linjen var det 6 

personer som röstade Ja. 1. Det var 9 personer som röstade Nej utan kommentar. 

Endast 3 personer röstade på alternativet Nej. 2. Det vill säga att de egentligen gärna 

tillhör Sävsjö kommunblock men inte på bekostnad av att församlingen delas. Enligt 

utredningsman Sölscher var det endast 13 % av de röstberättigade från Bringetofta 

socken inom det grönröda gränsområdet som röstade och att det alltså inte handlar 

om någon befolkningsopinion inom detta område.24 

 

2.4.3 Yttrande från Norra Sandsjö 

Norra Sandsjö kommunstyrelse yttrar sig i skrivelse till länsstyrelsen den 12 oktober 

1970 över den förnyade utredningen som utförts av Sölscher. Kommunstyrelsen 

påpekar att Norra Sandsjö har bildats genom sammanläggning av Norra Sandsjö och 

Bringetofta kommuner. Kommunstyrelsen menar att det vuxit fram en stark 

samhörighet och att man i samförstånd lyckats lösa de kommunala frågorna. Norra 

Sandsjö kommunstyrelse belyser förre utredningsmannen Andréns bedömning att hela 

Norra Sandsjö och Bringetofta församling borde höra till Nässjö kommunblock. Norra 

Sandsjös kommunstyrelse ifrågasätter starkt Sävsjös behov av större markområden 

norr om Sävsjö dvs. områden som tillhör Norra Sandsjö kommun. Man menar att 

Sävsjö tätort på 4000-5000 invånare redan har tillräckligt stort område och inom 

överskådlig tid inte har behov av något större område. Kommunstyrelsen i Norra 

Sandsjö uttalar sig om Sölschers bedömning att en indelningsändring också borde 

innebära en ändring i den kyrkliga indelningen. Han föreslår en indelningsändring 
                                            
24 Förnyad utredning 15 maj 1970 avsnitt 6.3. Nässjö kommunarkiv 
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enligt det så kallade gröna sydliga alternativet. Kommunstyrelsen i Norra Sandsjö 

menar att länsstyrelsens utredningsman Sölscher i den förnyade utredningen inte tagit 

tillräcklig hänsyn till att en ändring i kommunindelningen samtidigt medför ett ingrepp 

i församlingsindelningen. Man menar att det kommer innebära stora konsekvenser, för 

Norra Sandsjö församling men särskilt för Bringetofta församling som i invånarantal 

kommer att minska med 25 %. Det innebär en minskning i skatteintäkter som även 

medför en större skattebelastning för de som är kvar i församlingen.  Norra Sandsjö 

kommunstyrelse menar att församlingsgemenskapen som har tusenåriga traditioner 

kommer att försvinna för de människor som bor inom det område som enligt planerna 

kommer att tillhöra Sävsjö. Kommunstyrelsen anser att det är ett misstag att göra ett 

ingrepp på församlingsgränserna eftersom församlingarna särskilt på landsbygden har 

många gemensamma intressen som inte enbart gäller den kyrkliga samhörigheten. 

Församlingarna är geografiskt sammanhängande regioner där invånarna har flera 

gemensamma intressen utöver den kyrkliga samhörigheten.  Man antar att den nya 

kommunindelningen verkar vara en del av en process som i detta skede troligen inte är 

slutgiltig. Norra Sandsjös kommunalfullmäktige ifrågasätter om Sävsjö verkligen har 

behov av så stora områden för fritidsaktiviteter. Det är heller inte motiverat att 

områdena kring Vallsjön ska tillfalla Sävsjö på grund av att de har sin vattentäkt där. 

Norra Sandsjö kommunstyrelse menar att skyddet av ytvattentäkter regleras över 

kommungränserna.  Kommunstyrelsen i Norra Sandsjö menar att det tagits för lite 

hänsyn till den del av befolkningen som inte vill att församlingarna delas. Norra 

Sandsjö kommunstyrelse är emot en indelningsändring och anser att inte någon del av 

Norra Sandsjö församling och Bringetofta församling ska överföras till Sävsjö 

kommunblock.25  

 

2.4.4 Yttrande från Sävsjö 

I Sävsjö den 10 mars 1970 hölls ett sammanträde med drätselkammarens ordförande, 

stadsfullmäktiges ordförande och kanslichefen. I detta möte framhölls åsikten att den 

befintliga gränsen nära norra delen av Sävsjö var för liten och hämmade utvecklingen i 

Sävsjö centralort. Vid sammanträdet framhölls att det i Sävsjö fanns behov av utökat 

utrymme för att kunna planera bebyggelse, fritid och rekreation. Man önskade att 
                                            
25 Bilaga 1 till Norra Sandsjö kommunfullmäktiges protokoll 12 oktober 1970. Nässjö kommunarkiv. 
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Vallsjön skulle ligga inom Sävsjö kommunblock bland annat därför att sjön har ett 

nyanlagt vattenverk och är Sävsjö stads vattentäkt. Sävsjö levererar dessutom el till 

Norra Sandsjö kommuns södra del. Vid detta sammanträde framkom det att Sävsjö 

helst ansåg att en ny kommunindelning sker efter det nordliga/röda alternativet. Man 

menar också att Sävsjö är den naturliga serviceorten för invånarna södra delen av 

Norra Sandsjö kommun.26 De sammanläggnings delegerade för Sävsjö kommunblock 

anser att den del av Norra Sandsjö som avser det så kallade röda nordliga alternativet 

har sin spontana inriktning mot Sävsjö. De förordar alltså en indelningsändring enligt 

det röda alternativet. Man anser att länsstyrelsen i sin utredning inför 

kommunblocksbildningen bekräftat att Sävsjö detaljhandelsområde samt gränser för 

tele och postområdena överensstämmer med denna gräns samt att vägarna här är mer 

inriktade mot Sävsjö.  Sävsjö sammanläggnings delegerade hävdar att de som bor inom 

det röda alternativområdet på grund av avståndet till Nässjö borde dra fördel av att 

höra till Sävsjö kommunblock. Man hävdar också att Vallsjön som är vattentäkt för 

Sävsjö stad även är mycket betydelsefull när det gäller fritid och rekreation. Det är 

viktigt att Sävsjö kommun i framtiden har möjlighet att ansvara för planeringen runt 

Vallsjö området. Sammanläggnings delegerade för Sävsjö kommunblock poängterar 

också veterinärdistriktens indelning, häradsindelningen samt upptagningsområdena 

för sjukvårdsinrättningar. Samarbetsnämnden i Sävsjö tycker att en indelningsändring 

måste ske. I förstahand enligt det röda nordliga alternativet. I andra hand enligt det 

gröna gränsalternativet, men med undantag för området kring Vallsjön som även i 

detta alternativ borde tillfalla Sävsjö kommunblock. I tredje hand kan man eventuellt 

tänka sig att godta alternativet enligt den gröna gränsen.27 

 

2.4.5 Yttrande från Nässjö 

Den 28 mars 1972 avger kommunfullmäktige Nässjö yttrande över Sölschers utredning. 

Man noterar de två olika indelningsalternativen. Det så kallade gröna alternativet 

innebär att de sydvästra delarna av Bringetofta och Norra Sandsjö församlingar 

överförs till Sävsjö kommunblock. Det så kallade röda alternativet sträcker sig längre 

                                            
26 Från förnyad utredning 15 maj 1970 avsnitt 5.3. Nässjö kommunarkiv 
27 Från sammanfattning av remissyttranden över Sölschers utredning rörande indelningen i Norra Sandsjö 

    Länsstyrelsens arkiv i Jönköping, planeringsavdelningen dnr. 11.05 -30-71 
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norrut. Det innefattar ungefär halva Bringetofta församling och även den sydöstra 

delen av Norra Sandsjö församling. Utredningsman Sölscher framhåller i utredningen 

att om det sker en indelningsändring med överflyttning av vissa delar av Norra Sandsjö 

kommun till Sävsjö kommunblock innebär det också att de aktuella områdena även 

flyttas i ecklesiastikt hänseende.    Kommunfullmäktiges arbetsutskott i Nässjö håller 

fast vid samarbetsnämndens yttrande från den 17 november 1970 att man inte anser 

att det ska ske en indelningsändring.  Socialdemokraternas ledamöter begär votering.  

De vill istället att Sölschers förslag i den förnyade utredningen ska genomföras, det vill 

säga att det gröna gränsområdet, södra delen av Norra Sandsjö kommun överförs till 

Sävsjö kommunblock. Resultatet av omröstningen blev 4 ja röster mot 3 nej röster. Ja, 

innebär i detta fall att majoriteten instämmer med Nässjö samarbetsnämnd och 

kommunstyrelses tidigare yttrande och medgivande till den tidigare utredningen, som 

leddes av Andrén, att hela Norra Sandsjö kommun bör höra till Nässjö kommunblock.  

Kommunfullmäktiges arbetsutskott i Nässjö går emot utredningsmans Sölschers förslag 

att en del av Norra Sandsjö enligt det gröna sydliga alternativet ska höra till Sävsjö 

kommunblock. Socialdemokraterna reserverar sig mot Nässjö kommunfullmäktiges 

yttrande och låter meddela att socialdemokraternas ledamöter kommer att lämna in 

en skriftlig reservation.  Socialdemokraterna i Nässjö kommunstyrelse anser att det bör 

ske en indelningsändring enligt det gröna sydliga alternativet som innebär att en del av 

Norra Sandsjö kommer att överföras till Sävsjö kommunblock. Även bland 

kommunstyrelsens ledamöter begär socialdemokraterna votering.  Här är det 31 som 

går på arbetsutskottets linje att det inte bör ske en indelningsändring. Det var 24 

stycken som röstade på att det skulle bli en indelningsändring enligt Sölschers förslag. 

Nässjö kommunfullmäktige skriver i yttrande till länsstyrelsen att kommunstyrelsen i 

Nässjö önskar att hela Norra Sandsjö kommun hör till Nässjö kommunblock.28 Nässjö 

kommunblocks sammanläggningsdelegerade önskar inte någon indelningsändring. De 

anser att hela Norra Sandsjö ska tillhöra Nässjö kommunblock. 29 

 

 

                                            
28 Yttrande från Nässjö kommunstyrelse§ 111 och arbetsutskott § 183 den 28 mars 1972. Nässjö kommunarkiv 

       
29 Från sammanfattning av remissyttranden över Sölschers utredning rörande indelningen i Norra Sandsjö. 

     Länsstyrelsens arkiv i Jönköping, planeringsavdelningen dnr. 11. 05- 30-71 
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2.4.6 Yttrande från de församlingsdelegerade och domkapitlet 

De församlingsdelegerade i Norra Sandsjö och Bringetofta församlingars pastorat 

begränsar sig att svara endast på indelningen av församlingarna. Man anser att en 

indelningsändring av gällande delar av Norra Sandsjö kommun till Sävsjö kommunblock 

inte ska behöva påverka församlingsindelningen.  Församlingarnas ekonomiska 

bärkraft blir lidande i de stympade församlingarna. Domkapitlet i Växjö ställer frågan 

om en ändring i kommunindelningen verkligen måste resultera i att även 

församlingens gränser ändras. Domkapitlet säger nej till en indelningsändring som 

påverkar pastorats- och församlingsgränserna och menar att i en indelning enligt det 

gröna alternativet skulle kyrkorna vara belägna i församlingarnas ytterkanter. I 

Bringetofta skulle befolkningsunderlaget minska med 25 % och i och med detta 

äventyra församlingarnas existens.30 

 

2.4.7 Länsstyrelsens utlåtande 

Länsstyrelsen i Jönköping skriver i sitt utlåtande till Kungliga Kammarkollegiet i 

Stockholm att man förordar att en indelningsändring sker enligt Sölschers förslag, det 

så kallade gröna alternativet och att indelningsändringen träder i kraft från och med 

den 1 januari 1974.  Länsstyrelsen konstaterar att både Andréns och Sölschers 

utredningar belyser att södra delen av Norra Sandsjö har sin spontana inriktning mot 

Sävsjö. Detta har särskilt framkommit när befolkningen uttryckt sina åsikter genom 

namninsamlingar och i offentliga möten. Utredningsman Sölscher har angivit två 

eventuella alternativ i den förnyade utredningen. Sölscher förordar det gröna sydliga 

alternativet som innebär att ett område med ca 200 personer i södra delen av Norra 

Sandsjö överförs till Sävsjö kommunblock. Den nya kommunindelningen bygger på den 

spontana regionstillhörighetens princip. Det innebär bland annat att en kommun ska 

bestå av en centralort samt omkringliggande område som har den centralorten som 

sitt naturliga centrum.  Länsstyrelsen hävdar att det med hänsyn till detta finns skäl till 

en indelningsändring. Södra delen av Bringetofta socken ligger dessutom inom 

intresseområdet för fysisk planering när det gäller Sävsjö tätort. Länsstyrelsen 

poängterar att majoriteten av befolkningen söder om det gröna/sydliga alternativet 

                                            
30 Sammanfattning av remissyttranden över Sölschers utredning. Länsstyrelsens arkiv i Jönköping, 

     planeringsavdelningen, dnr. 11.05- 30-71 
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önskar höra till Sävsjö, men vill samtidigt att församlingarna inte ska delas. Resultatet 

av omröstningen i Sölschers utredning visar att majoriteten av de som röstade inom 

det gröna indelningsalternativet önskade tillhöra Sävsjö kommunblock, även om det 

skulle innebära delning av församlingarna. Länsstyrelsen skriver att åsikterna hela 

tiden varit delade hos befolkningen inom det rödgröna gränsområdet dvs. det nordliga 

röda alternativet. Länsstyrelsen förmodar att de flesta inom detta område är emot en 

indelningsändring enligt det röda alternativet om det även innebär att lika stor del av 

församlingen överförs till Sävsjö kommunblock. Länsstyrelsen förordar en 

indelningsändring enligt det gröna alternativet.  Man anser att det är till nytta för det 

aktuella området och till nytta för Sävsjö kommun. Länsstyrelsen lyfter dock fram att 

det som talar emot en ny indelning är att Nässjö kommun motsätter sig en 

indelningsändring. Länsstyrelsen menar samtidigt att en indelningsändring enligt det 

gröna alternativet innebär en relativt litet ingrepp på Nässjö kommunblock. Ett tyngre 

argument mot en indelningsändring är enligt länsstyrelsen att domkapitlet samt de 

församlingsdelegerade i Norra Sandsjö och Bringetofta pastorat är emot att den 

kyrkliga indelningen ändras. Länsstyrelsen har förståelse för att indelningsändring som 

innebär att församlingarna delas är problematisk, men gör ändå bedömningen att en 

indelning enligt det gröna sydliga alternativet inte kommer att innebära så stora besvär 

eftersom pastoratet har ca 4500 invånare.31 

 

2.5 Kunglig Majestäts beslut 

Det var Kammarkollegiet som gav länsstyrelsen i Jönköpings län uppdraget att utreda 

frågan gällande överföring av en del av Norra Sandsjö till Sävsjö kommunblock. I den 

första planeringen var det tänkt att hela Norra Sandsjö skulle tillhöra Nässjö 

kommunblock.  Länsstyrelsen har under utredningens gång samlat in yttranden från de 

församlingar och kommuner som berörs av indelningsändringen. Den förnyade 

utredningen som leddes av Sölscher resulterade i att länsstyrelsen förordade 

kammarkollegiet att en del av Norra Sandsjö kommun överförs till Sävsjö 

kommunblock. Den 23 oktober 1972 överlämnade kammarkollegiet ärendet till Kunglig 

Majestät som fattar följande beslut i frågan: ”Den 1 januari 1974 skall det område av 

                                            
31 Yttrande från Länsstyrelsen i Jönköping 14 april 1972 till Kungliga kammarkollegiet i Stockholm.        

    Länsstyrelsen arkiv i Jönköping, planeringsavdelningen dnr. 11.05 -30-71 
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Nässjö kommun, som på den till ärendet hörande kartbilden H. är beläget söder om en 

på kartan med grön färg markerad gränslinje samt söder om den utanför kartan 

fallande gränsen mellan hemmanen Hylte i norr och Lämmarp i söder, överföras från 

nämnda kommun/…/till Sävsjö kommun/…/. Vid samma tidpunkt skall dels nämnda 

område, allt efter sin nuvarande församlingstillhörighet, överföras från Bringetofta 

respektive Norra Sandsjö församling till Sävsjö församling, dels den del av området 

som tillhör Bringetofta jordregistersocken överföras till Norra Ljunga 

jordregistersocken samt den del av området som tillhör Norra Sandsjö 

lordregistersocken överföras till Vallsjö jordregistersocken.”32 

 

3. Resultat 

Länsstyrelsen i Jönköpingslän fick i uppdrag av regeringen att utreda hur 

kommunblocken i Jönköpingslän skulle delas in. Utredningen skulle vara klar i mars 

1963. Länsstyrelsen i Jönköpingslän beslutade att hela Norra Sandsjö kommun skulle 

tillhöra Nässjö kommunblock. Kunglig Majestät skickade ut ett beslut som bekräftade 

detta. Norra Sandsjö stadsfullmäktige och kommunfullmäktige var positiva till beslutet. 

Sävsjö stadsfullmäktige hävdade däremot att åtminstone södra delen av Norra Sandsjö 

kommun borde överföras till Sävsjö kommunblock. Motiveringen från Sävsjö var att de 

flesta invånare i Bringetofta och Norra Sandsjö församlingar hade Sävsjö stad som sitt 

naturliga centrum. 

 

I samband med länsstyrelsens beslut nämndes att det fanns gränsdragningsproblem i 

delar av Norra Sandsjö kommun. Andrén fick i uppdrag av länsstyrelsen i Jönköping att 

leda en utredning gällande gränsdragning och eventuell överföring av vissa delar av 

Norra Sandsjö kommun. Andréns utredning presenterades den 11 november 1969 och 

resulterade i att det tidigare beslutet blev oförändrat. Hela Norra Sandsjö skulle enligt 

Andréns och länsstyrelsens förslag tillhöra Nässjö kommunblock. Majoriteten i 

samarbetsnämnden för Nässjö kommunblock var positiva till länsstyrelsens beslut. 

Samarbetsnämnden för Sävsjö kommunblock yrkade fortfarande på att åtminstone 

                                            
32 Skrivelse från civildepartementet till kammarkollegiet i Stockholm 30 mars 1973.         

    Länsstyrelsens arkiv i Jönköping, planeringsavdelningen dnr. 11. 05 -30-71 
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södra delen av Norra Sandsjö kommun borde överföras till Sävsjö kommunblock.  De 

menade att den huvudsakliga bebyggelsen i Bringetofta låg mycket närmare 

centralorten Sävsjö än Nässjö centrum.   

 

Befolkningen i Bringetofta samlade in namnunderskrifter i november 1969. Det var 229 

personer av de 566 mantalsskrivna som skrev på listan om önskemål att 

Bringetoftadelen av Norra Sandsjö kommun borde tillhöra Sävsjö kommunblock. I det 

offentliga mötet som länsstyrelsen anordnade i Norra Sandsjö bygdegård den 29 

december 1969 var det ungefär lika fördelade åsikter angående indelningsändring. Det 

var alltså ungefär hälften som ansåg att delar av Norra Sandsjö borde överföras till 

Sävsjö kommunblock. Nämnas bör att det endast var 100 personer som kom till mötet 

och ett 30-tal som uttalade sig i frågan. Av dessa var det endast några få som yttrade 

sig angående delning av Bringetofta och Norra Sandsjö församlingar. De som yttrade 

sig i församlingsfrågan var negativa till förslaget att Bringetofta och Norra Sandsjö 

församlingar delades.  Den 17 mars 1970 sammankallade länsstyrelsen till ännu ett 

offentligt möte med omröstning angående indelningsfrågan. Alla hushåll i Norra 

Sandsjö kommun var inbjudna. Det var 59 personer av de 104 närvarade som röstade. 

Det var sammanlagt 34 som röstade ja till att det skulle bli en indelningsändring i Norra 

Sandsjö kommun. Fyra personer av dessa 34 ansåg helst att det inte skulle behöva 

innebära att församlingarna delades.   

 

Länsstyrelsen medgav att det inkommit nya argument i indelningsfrågan, som 

motiverade en förnyad utredning. Resultatet av den förnyade utredningen 

presenterades den 15 maj 1971. Utredningsmannen Sölscher föreslog att södra delen 

av Norra Sandsjö kommun enligt det gröna södra alternativet skulle överföras till 

Sävsjö kommunblock. Norra Sandsjö kommunstyrelse var emot en indelningsändring. 

De ansåg att hela Bringetofta församling och Norra Sandsjö församling borde tillhöra 

Nässjö kommunblock. Norra Sandsjö kommunstyrelse menade att delning av 

Bringetofta församling kommer att innebära förlorade skatteintäkter på 25 %. Norra 

Sandsjö kommunstyrelse tvivlade på om Sävsjö verkligen behövde så stora områden 

för fritidsaktiviteter. Sävsjö stadsfullmäktige och sammanläggningsdelegerade önskade 

helst en indelningsändring enligt det röda nordliga alternativet. Man ansåg att detta 
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område hade sin spontana inriktning mot Sävsjö. Man värnar om att området kring 

Vallsjön ska höra till Sävsjö kommunblock.  Nässjö kommunstyrelse och 

sammanläggningsdelegerade anser att det inte ska ske någon indelningsändring.  Efter 

omröstning bland ledamöterna så enas styrelsen om att i sitt yttrande rekommendera 

att hela Norra Sandsjö kommun borde höra till Nässjö kommunblock. Domkapitlet och 

de församlingsdelegerade i Norra Sandsjö församling och Bringetofta församling anser 

att församlingarna inte ska delas. Även om delar av Norra Sandsjö kommun överfördes 

till Sävsjö kommunblock får det inte påverka församlingsindelningen. Länsstyrelsen i 

Jönköping föreslog slutligen att södra delen av Norra Sandsjö, enligt gröna alternativet 

överförs till Sävsjö kommunblock.  Länsstyrelsen hävdade att både Andréns och 

Sölschers utredningar visar att detta område har sin spontana inriktning mot Sävsjö 

centralort. Kunglig Majestät beslutade enligt länsstyrelsens förslag att södra delen av 

Norra Sandsjö kommun, enligt det gröna alternativet överförs till Sävsjö kommunblock. 

Det innebar även att samma område av Bringetofta församling och Norra Sandsjö 

församling överfördes till Sävsjö församling. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

det var frågan om spontan inriktning som till slut resulterade i att länsstyrelsen 

beslutade om en indelningsändring gällande södra delen av Norra Sandsjö.  

Representanter för Sävsjö kommunblock argumenterade utifrån centralortsteorins tes 

om spontana regioner och kommuninvånarnas närhet till centralorten. Länsstyrelsen 

var också lyhörd för befolkningens åsikter angående den aktuella indelningsändringen.  

 

4. Analys 

I planeringen av kommunblockens utformning försökte man bevara de befintliga 

församlingsgränserna. Till exempel delades Bäckaby kommun så att hela Skepperstads 

församling (som var en del av Bäckaby kommun) kom att tillhöra Sävsjö kommunblock. 

Ett annat exempel är Vrigstads kommun där Vrigstads församling och Hylletofta 

församling kom att tillhöra Sävsjö kommunblock (kapitel 1.5). Det var inte ovanligt att 

kommuner delades i samband med kommunblocksreformen.  Däremot verkar det vara 

ovanligt att församlingar delades. I länsstyrelsens första förslag var det tänkt att hela 

Norra Sandsjö kommun inklusive Norra Sandsjö församling och Bringetofta församling 

skulle tillhöra Nässjö kommunblock (kapitel 2.1). Sävsjö stadsfullmäktige hävdade att 
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det endast var en del av Norra Sandsjös befolkning som hade Nässjö som sitt primära 

centrum (kapitel 2.1.3). Sävsjö samarbetsnämnds ordförande och sekreterare hävdade 

i en skrivelse till länsstyrelsen att södra delen av Norra Sandsjö församling och 

Bringetofta församling hade Sävsjö som sitt naturliga centrum(kapitel 2.3.2). 

Länsstyrelsen tillstod att södra delen av Norra Sandsjö kommun hade sin spontana 

inriktning mot Sävsjö. Länsstyrelsen i Jönköping lät genomföra en förnyad utredning, 

som resulterade i beslutet att en del av Norra Sandsjö kommun kom att tillhöra Sävsjö 

kommunblock.  Beslutet medförde att både Norra Sandsjö församling och Bringetofta 

församling delades. Länsstyrelsen tog fasta på centralortsteorins aspekter om 

människors närhet till centralorten.  Det stämmer överens med Godlunds resonemang, 

som innefattar målet att anpassa kommunernas gränser till de spontana områdena.    

 

I länsstyrelsens arkiv i Jönköping finns mycket arkivmaterial som gäller indelning av 

kommunblocken. Det kunde vara intressant att undersöka bildandet av fler 

kommunblock i samband med kommunblocksreformens genomförande.  Kanske finns 

fler beslut som resulterade i att församlingar delades. 

 

/Anna-Karin Danielsson 
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