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Bildande av Karlstads kommun 
Kungl. Maj:t har den 20 mars 1970 förordnat som följer. 
Den 1 januari 1971 skall      

dels Karlstads stad samt Grava, Nors och Nyeds landskommuner sammanläggas samt den 
del av Väse landskommun som motsvaras av Väse församling överföras till en nybildad 
kommun, benämnd Karlstad, 

dels Kristinehams stad och Visnums landskommun sammanlägges samt den del av Väse 
landskommun som motsvaras av Ölme församling överföras till nybildad kommun, 
benämnd Kristinehamn. 

För indelningsändringarnas genomförande skall gälla följande bestämmelser. 

1. Det mellan Karlstads och Kristinehams städer samt Väse landskommun den 23 
december 1969 träffade avtalet om ekonomisk reglering vid delning av landskommunen 
med till avtalet fogade fem bilagor samt kompletterande uppgifter den 24 februari 1970 
om landskommunens anläggningstillgångar fastställs. 

2. Användningsområde för de nuvarande kommunernas donationer skall vara oförändrat. 

3. Staten skall i samma utsträckning som hitills vara väghållare för följande vägar: 
väg 702 mellan nuvarande stadsgränsen och väg 704, 
nuvarande väg 61 mellan nuvarande stadsgränsen och väg 723 samt väg 705, dock först 
sedan väg 705 ombyggts och den nya sträckningen av väg 61 tagits i trafik, 
väg 720 mellan nuvarande stadsgränsen och enskilda vägen 738 U,  nuvarande väg 63 
mellan nuvarande stadsgränsen och väg 63 i ny sträckning vid Skål, dock först sedan nya 
väg 63 tagits i trafik eller tidigast den 1 januari 1971. 

4. Beslutanderätten för Karlstads och Kristinehamns nybildade kommuner skall intill dess 
indelningsändringarna träder i kraft utövas av sammanläggningsdelegerade. Antalet 
delegerade och suppleanter skall utgöra 

för Karlstad 61 respektive 20, varav Karlstads stad skall utse 43 delegerade och 2 
suppleanter, Nyeds landskommun 5 delegerade och 5 suppleanter, Grava landskommun 4 
delegerade och 4 suppleanter, Nors landskommun 6 delegerade och 6 suppleanter samt 
Väse landskommun 3 delegerade och 3 suppleanter, 
för Kristinehamn 50 respektive 16, varav Kristinehamns stad skall utse 37 delegerade och 
3 suppleanter, Visnums landskommun 10 delegerade och 10 suppleanter samt Väse 
landskommun 3 delegerade och 3 suppleanter. 

5. Rörande arkivvården vill Kungl. Maj:t hänvisa till kungörelsen (1966:568) om 
överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning. Med stöd av 1 § i 
kungörelsen förordnar Kungl. Maj:t härjämte följande. 

a) Arkivhandlingar för tiden före år 1952, vilka avser Väse dåvarande kommun, 
överlämnas till Karlstad. Arkivhandlingar för samma tid, vilka avser Ölme förutvarande 
kommun överlämnas till Kristinehamn. 

b) Ur Väse landskommuns arkiv för åren 1952-1970 uttages och överlämnas till 
Kristinehamn de åtkomst- och nyttjanderättsbevis, kontrakt och likartade handlingar samt 
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matriklar, längder, liggare och dossier, vilka vid samråd mellan Karlstad och 
Kristinehamn samt landskommunen bestäms vara nödvändiga för verksamheten inom 
Kristinehamns kommunala organ. 

c) Återstoden av Väse landskommuns arkiv överlämnas sammanhållen till Karlstad. 

Kungl. Maj:t erinrar om den inskränkning i kommunens beslutanderätt, varom stadgas i 
13 § lagen om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning. Kungl. Maj:t kommer 
senare att besluta i ärende om indelningsändring berörande nuvarande Visnums 
landskommun och Amnehärads landskommun. 
Frågor om extra skatteutjämningsbidrag och hyresregleringslagens tillämpningsområde 
prövas i annat sammanhang. 

Svante Lundkvist 
  Claes Löfgren 

______________ 

 
 

 


