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Så blev det Karlstads kommun 1971

Om kommunsammanläggningarna som ledde 
fram till  den nuvarande kommunbildningen

Att karlstads kommun har sin nuvarande utformning har 

framförallt sin grund i ett beslut fattat av regeringen den 19 de-

cember 1963, då kommunblocksindelningen i Värmlands län 

fastställdes. Länsstyrelsen i Värmlands län hade i sitt förslag i april 1963 

föreslagit att Karlstads kommunblock skulle omfatta Karlstads stad samt 

landskommunerna Grava, Nyed och Östra Fågelvik. Nors landskommun 

skulle däremot få bilda ett eget kommunblock med Vålberg som central-

ort, medan Väse landskommun, med församlingarna Väse och Ölme, fö-

reslogs i sin helhet ingå i Kristinehamns kommunblock. Hammarö kö-

pingskommun skulle, liksom Nor, få bilda ett eget block med Skoghall 

som centralort. Kungl. Maj:ts beslut innebar emellertid flera förändringar 

i förhållande till Länsstyrelsens förslag, då Karlstads kommunblock utö-

ver vad som fanns angivet i Länsstyrelsens förslag utökades med Nors 

landskommun och Väse församling i Väse landskommun. Det innebar 

att Karlstads kommunblock skulle utgöras av Karlstads stad, Östra Fågel-

viks, Nyeds, Grava och Nors landskommuner samt Väse församling i Väse 

landskommun. Hammarö köpingskommun fick däremot bilda ett eget 

erik wångmar

A
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kommunblock i enlighet med vad Länsstyrelsen föreslagit. Motivet till att 

Nors landskommun inte fick bilda något eget block var följande:

Nors kommun som av länsstyrelsen beräknas få ett invånaran-

tal av ca 6. 500 år 1975 har icke av länsstyrelsen föreslagits ingå 

i block med annan kommun. Kommunen tillhör i näringsgeo-

grafiskt avseende Karlstadsregionen. Viss samordning och sam-

planering mellan kommunen och Karlstads stad i fråga om in-

dustrilokalisering, bostadsbyggande, serviceanläggningar o.s.v. 

synes kunna underlätta en fortsatt expansion inom regionen, 

vilket är av väsentlig betydelse för hela länets utveckling.

   Vid planens fastställande har därför Nors kommun tillförts 

Karlstadsblocket.1   

Motiveringen till varför Väse församling överförts från Kristinehamns 

kommunblock till Karlstadsblocket var att merparten av invånarna i Väse 

församling hade en starkare spontan inriktning mot Karlstad i service-

hänseende än mot Kristinehamn. Det fanns dessutom ett visst behov av 

samplanering och samarbete med Karlstads stad gällande utnyttjandet av 

strandområden för fritidsändamål i Väse församling.

kommunindelningen 1862–1951 

Det svenska kommunbegreppet infördes vid årsskiftet 1862/1863 genom 

det som brukar benämnas 1862 års kommunreform. Genom denna reform 

uppdelades socknarnas funktioner i en borgerlig landskommun, med fat-

tigvården som det viktigaste ansvarsområdet, och en kyrklig församling, 

där även skolväsendet ingick, men där territoriet i normalfallet var iden-

tiskt. Denna principiellt viktiga reform hade formulerats av en kommitté, 

1.  Riksarkivet, Marieberg, Stockholm: Koncept Inrikesdepartementet 1963-12-19: Kungl. 
brev till länsstyrelsen i Värmlands län ang. fastställande av plan för indelning av Värm-
lands län i kommuner, P.M. i anslutning till Kungl. Maj:ts beslut den 19 december 1963 
angående fastställelse av plan för indelning avseende Värmlands län s 2. 
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Kommunindelningen i Karlstadsområdet under småkommunernas sista tid. Forshaga 
hade brutits ur Grava landskommun och bildat en egen köpingkommun och Karlstads 
landskommun hade inkorporerats med staden.  Källa: Karlstads kommunarkiv.
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som hade tillsatts på initiativ av riksdagen. Kommitténs förslag blev sedan 

utan några större förändringar antaget av Kungl. Maj:t och ståndsriks-

dagen. Det förekom att territoriet divergerade i viss utsträckning, även 

över härads- och länsgränser, exempelvis genom att en socken tillhörde två 

olika härad. Den 1862 genomförda uppdelningen av socknen i två skilda 

funktioner har också uppfattats som en viktig del i en fortgående sekula-

riseringsprocess av det svenska samhället.

När kommunbegreppet tillkom år 1863 var nuvarande Karlstads 

kommun uppdelad på följande kommunala enheter: Karlstads stad samt 

landskommunerna Karlstad, Östra Fågelvik, Grava, Nor, Segerstad, Al-

ster, Nyed, Älvsbacka och Väse, sammanlagt 10 kommuner. Mellan 1863 

och 1952 skedde två kommunala indelningsändringar i området. För det 

första sammanslogs Karlstads stad och Karlstads landskommun vid in-

gången av år 1934. För det andra utbröts Forshaga köpingskommun ur 

Grava landskommun år 1944. Det innebär sålunda att enbart huvuddelen, 

den södra delen, av den ursprungliga (1863) Grava landskommun idag 

tillhör Karlstads kommun.

storkommunreformen 1952

Riksdagen beslutade år 1946 att landets kommuner skulle läggas samman 

till större enheter som i allmänhet skulle ha mellan 2000 och 3500 invåna-

re. Reformen skulle huvudsakligen beröra landskommunerna, medan stä-

der och köpingar i allmänhet inte skulle omfattas av förändringarna. Un-

dantag från den lägsta tillåtna folkmängden kunde ske för ö-kommuner 

och kommuner som på annat sätt hade besvärliga kommunikationsförhål-

landen, till exempel långa geografiska avstånd till grannkommunerna. Det 
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övergripande syftet med reformen var att kommunerna på ett betydligt 

mer aktivt sätt skulle kunna medverka i utbyggnaden av välfärdsstaten 

på lokal nivå. Reformen medförde att antalet kommuner vid reformens 

genomförande vid årsskiftet 1951/1952, reducerades från 2498 till 1037. 

Antalet landskommuner minskade från 2281 till 816. Av dessa var det fyra 

landskommuner, varav tre ö-kommuner, som hade färre än 1000 invå-

nare. I Värmlands län reducerades antalet kommuner från 79 till 52, vilket 

innebar att sammanläggningarna i Värmlands län var mindre omfattande 

än genomsnittet för landet. Detta hängde samman med att det var hela 

16 landskommuner som inte alls berördes av reformen. Inom nuvarande 

Karlstads kommun var det Grava och Östra Fågelviks landskommuner 

som inte berördes. Detta gällde även Karlstads stad. Dessa förändringar 

utvecklas nedan. Andra landskommuner i länet som inte omfattades av 

indelningsreformen var Ekshärad (nu ingående i Hagfors kommun), Fry-

kerud (nu i Kils kommun), Eda (nu tillhörande Eda kommun) och Lysvik 

(tillhör numera Sunne kommun). Inte heller Hammarö köpingskommun 

berördes av 1952 års kommunreform. I länet var det bara Gustav Adolfs 

landskommun, numera tillhörande Hagfors kommun, som hade under 

2000 invånare, närmare bestämt 1423 invånare år 1952. De statliga organ 

som ansvarade för processen var Länsstyrelserna, Kammarkollegiet och 

Inrikesdepartementet. De slutgiltiga besluten fattades emellertid av hela 

regeringen i form av beslut i konselj.

Av de kommuner som berördes av reformen var det 39 procent som 

inte godtog den indelning som regeringen fastställde. För Värmlands län 

var motsvarande siffra 59 procent, vilket tydde på ett ovanligt starkt lokalt 

motstånd mot reformen. Bara Kronobergs län låg högre, där 75 procent 

av kommunerna inte ställde sig bakom att ingå i den storkommun som re-
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geringen beslöt om. Efter Värmland följde Västernorrlands och Blekinge 

län, där 58 respektive 57 procent av kommunerna inte godtog besluten. 

Generellt sett önskade kommunerna begränsade kommunsammanlägg-

ningar.

Enligt Länsstyrelsens första utkast till ny kommunindelning, presen-

terat i mars 1947, skulle indelningen få följande utformning sett till nuva-

rande Karlstads kommun:

karlstads stad 
skulle bestå som egen enhet (32 297 invånare år 1946).

väse landskommun 
föreslogs inte heller beröras av reformen (3030 invånare 1946).

grava landskommun 
skulle likaledes lämnas orörd av nyindelningen (2654 invånare 1946).

nor och segerstads landskommuner 
skulle läggas samman till en kommun (4026 invånare 1946).

nyeds och älvsbacka landskommuner 
skulle sammanläggas till en kommun (4921 invånare 1946).

alsters och östra fågelviks landskommuner 
skulle bilda en storkommun (3426 invånare 1946).

Även det preliminära förslaget, daterat i september 1947, hade för nuva-

rande Karlstads kommun precis samma utformning som utkastet.

De tre kommuner som inte föreslogs beröras av indelningsändring-

arna, alltså Karlstad, Grava och Väse, förklarade sig vara tillfreds med 

detta. Karlstads stad uttalade att staden inte var intresserad av att läggas 

samman med Alsters landskommun, om detta skulle aktualiseras. Nors 

och Segerstads landskommuner godtog förslaget om att de tillsammans 
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skulle bilda en storkommun. Segerstads kommun hade emellertid i ok-

tober 1946 beslutat att inleda överläggningar med Karlstads stad om att 

landskommunen skulle inkorporeras med staden. Stadsfullmäktige beslöt 

i november 1946 att en sådan utredning skulle komma till stånd. I mars 

1947 beslöt emellertid stadsfullmäktige att inte gå vidare med utredningen 

om ett samgående med Segerstads kommun. Segerstads kommuns till-

styrkan om sammanläggning med Nors kommun skall sålunda ses mot 

bakgrund av detta. Ur geografisk synvinkel var ett samgående mellan Nor 

och Segerstad mest rimligt, eftersom avståndet mellan Nor och Segerstad 

var betydligt kortare än avståndet mellan Karlstad och Segerstad. 

Både Alsters och Östra Fågelviks kommuner motsatte sig att sam-

manläggas med varandra. Östra Fågelviks kommun fann ett samgående 

med Alsters kommun synnerligen olämpligt och ansåg att kommunen, 

liksom Alsters kommun, borde få kvarstå som egen kommunal enhet. Ett 

motiv till motståndet var att varken gällande skolväsendet eller socialvår-

den skulle det kunna vara möjligt att åstadkomma någon rationalisering 

och samordning mellan de båda kommundelarna. I fråga om polisväsen-

det och brandförsvaret fanns det redan interkommunal samverkan, varför 

det inte skulle bli någon förändring genom en kommunsammanläggning. 

Alster ville kvarstå som egen kommun för att i framtiden eventuellt kunna 

inkorporeras med Karlstads stad. Ett motiv till ställningstagandet var att 

invånarna i Alsters kommun till betydande del utnyttjade kommersiell 

service i staden och kommunikationerna till staden var goda både med 

tåg och med buss. Östra Fågelvik hade 2331 invånare år 1949 och var alltså 

tillräckligt stor för att kunna få bestå som egen kommun enligt riksdags-

beslutet. Alsters kommuns folkmängd var däremot otillräcklig, då den 

bara uppgick till 1249 invånare år 1946.
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Nyeds kommun godtog förslaget om sammanläggning med Älvsbacka 

kommun, medan Älvsbacka kommun ville bestå som egen kommun, trots 

att folkmängden bara var 604 invånare år 1949. Om en sammanläggning 

ändå måste ske var emellertid ett samgående med Nyed det enda möjliga 

alternativet.

Inför Länsstyrelsens slutliga förslag började dock styrelsen att över-

väga en sammanläggning mellan Väse och Ölme kommuner. Enligt det 

preliminära förslaget skulle Ölme läggas samman med Varnums och 

Lungsunds kommuner samt Bjurtjärns kommun i Örebro län. Väse kom-

mun hade vidhållit sin åsikt om att kommunen måste få bestå som egen 

kommun, men enligt Länsstyrelsen hade deras motstånd inte varit alltför 

djupgående. Ölme kommun, som år 1946 hade 1782 invånare, godtog ett 

samgående med Väse, om en sammanläggning måste ske. Länsstyrelsens 

slutliga förslag innebar alltså att Väse och Ölme kommuner skulle bilda 

en storkommun, som år 1949 hade 4782 invånare. I övrigt var det slutliga 

förslaget identiskt med det preliminära förslaget i fråga om nuvarande 

Karlstads kommun.

Kammarkollegiet vidtog inga ändringar i Länsstyrelsens slutliga för-

slag. Kollegiets förslag lämnades till regeringen i november 1949. 

Inrikesdepartementet valde emellertid i februari 1950 att remissbe-

handla ytterligare alternativ till ny kommunal indelning och ett av dessa 

alternativ berörde också nuvarande Karlstads kommun. Bakgrunden var 

att inrikesminister Eije Mossberg (s) hade besökt Karlstad i februari 1950 

och träffat representanter för Alsters kommun. Kommunens företrädare 

hade framhållit att de ville ha en anslutning till Karlstads stad om kom-

munen inte fick behålla sin självständighet. En nyhet var emellertid att 

de även uttalade att kommunen hellre gick samman med Nyeds och Älvs-
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backa kommuner än med Östra Fågelviks kommun. Därför ville Inrikes-

departementet ha svar på hur Alsters, Nyeds och Älvsbacka kommuner 

samt Länsstyrelsen i Värmlands län såg på en sådan kommunbildning. 

Länsstyrelsen avstyrkte förslaget och höll fast vid sin tidigare stånd-

punkt. Alsters kommunalfullmäktige ansåg i grunden att kommunen 

borde fått bestå som egen kommunal enhet, men eftersom statsmakten 

inte kunde gå med på detta förordades det ett samgående med Nyeds 

och Älvsbacka kommuner. Storkommunens blivande huvudort, Molkom 

i Nyeds kommun, låg nämligen på ett hanterbart avstånd för merparten 

av Alsters kommuns invånare. Kommunalfullmäktige i Nyeds kommun 

var däremot starkt emot att Alsters kommun skulle ingå i samma stor-

kommun som Nyed och Älvsbacka. Nyeds hade främst tre motiv till att 

motsätta sig förslaget. För det första hade invånarna i Alsters kommun 

Karlstads stad och inte Molkom som sin naturliga serviceort i fråga om 

handel och skolor. För det andra var en i stort sett enhällig folkopinion 

inom Nyeds kommun emot att Alsters kommun ingick i storkommunen. 

För det tredje skulle den administrativa indelningen, bl.a. indelningen 

i domsagor, rubbas, vilket var negativt. Om sammanläggningen ändå 

kom till stånd tvångsvis krävde fullmäktige att storkommunen fick nam-

net Nyed. Även kommunalstämman i Älvsbacka kommun (kommunen 

saknade kommunalfullmäktige eftersom kommuner med färre än 700 

invånare inte var tvungna att ha fullmäktige) var också motståndare till 

departementets förslag. Stämman såg inga fördelar med att kommunen 

blev så geografiskt omfattande, utan det skulle riskera att gemenskapen 

mellan kommundelarna blev sämre. Detta kunde vara menligt för sam-

arbetet inom kommunen. Vidare innebar förslaget betydande osäkerhet 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
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Regeringsbeslutet i konselj om den nya kommunala indelningen i 

Värmlands län fattades sedan den 24 mars 1950. Detta var faktiskt bara 

två veckor efter att Alsters, Nyeds och Älvsbacka kommuner gjort sina 

ställningstaganden. Beslutet i fråga om nuvarande Karlstads kommun 

framgår av tabellen nedan.

2.  De fyra landskommuner som var större än Nyed till folkmängden år 1952 var 
följande: Stora Sunne (nu i Sunne kommun) 9751 invånare, Fryksände (nu i Torsby 
kommun) 7766 invånare, Finnskoga-Dalby (nu i Torsby kommun) 6500 invånare 
och Eda (nu i Eda kommun) 6276 invånare. 

   STorkommUn                                Ingående kommUner                 InVånare

                1952

          Karlstads stad                                      Karlstads stad                                 36277

        Grava landskommun                         Grava landskommun                  2801

            Östra Fågelviks landskommun      Östra Fågelviks landskommun                  2323

    Väse landskommun                          Väse och Ölme* landskommuner             4538

            Nors landskommun                           Nors och Segerstads landskommuner     5106 

            Nyeds landskommun                        Nyeds, Älvsbacka och alsters

                                                                     landskommuner                                             6113                           

                                                                 * Ingår numera i Kristinehamns kommun. 

Det kan alltså konstateras att Kungl. Maj:t gick på den linje som före-

språkats av Alsters och Östra Fågelviks kommuner genom att Alster lades 

samman med Nyed och Älvsbacka, medan Östra Fågelvik fick behålla sin 

självständighet. Det innebar sålunda att Nyed och Älvsbacka fick gå sam-

man med Alster, trots att båda kommunerna, i synnerhet Nyed, motsatte 

sig detta. Sammantaget betydde det att tre av kommunerna, Karlstad, 

Grava och Östra Fågelvik, inte berördes av indelningsreformen. De tre 

Källa: SFS 1950:94 och Årsbok för Sveriges kommuner 1952. 

Tabell 1.  Storkommunindelningen inom nuvarande karlstads kommun
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Kommunindelningen i Karlstadsområdet under storkommunernas tid.
Källa: Karlstads kommunarkiv.
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storkommuner som nybildades, Väse, Nor och Nyed, hade alla en relativt 

hög folkmängd sett till landet som helhet. Bland de 39 landskommunerna 

i Värmlands län år 1952 var Nyed den femte största till invånarantalet.2

kommunerna inför kommunblocksreformen 

Mellan 1952 och 1962 skedde det inga kommunala indelningsändringar 

inom området. Vid tiden för riksdagsbeslutet om kommunblocksindel-

ningen 1962, vilket berörs nedan, fanns sålunda följande kommuner kvar 

inom det som idag är Karlstads kommun:

Karlstads stad, med 43 572 invånare vid 1962 års början

Nyeds landskommun (5750 invånare)

Nors landskommun (5940 invånare)

Väse landskommun (3712 invånare), även inkluderande 

    Ölme församling inom nuvarande Kristinehamns kommun

Grava landskommun (2938 invånare)

Östra Fågelviks landskommun (2371 invånare)

Vid en jämförelse med kommunernas folkmängd år 1952 hade det skett 

ökningar i Karlstads stad (+ 20 %) och i Grava (+ 5 %), Östra Fågel-

viks (+2 %) och Nors landskommuner (+16 %), medan invånarantalet 

reducerats i Nyeds (- 6 %) och Väse (- 18 %) landskommuner. Ökning-

arna i Grava och Östra Fågelvik kan åtminstone delvis kopplas till att 

kommunerna var belägna relativt nära Karlstads stad och att det därför 

fanns möjlighet till inflyttning av personer som arbetade inom staden. 

Ökningen i Nors kommun kan framförallt förklaras med en positiv indu-

striell utveckling inom kommunen, särskilt gällande Svenska Rayon AB i 
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Vålberg, vars verksamhet expanderade mycket kraftigt under 1940- och 

1950-talen. Dessutom var inte avståndet till Karlstads stad alltför långt. 

Framförallt Nyeds kommun, men även Väse kommun låg längre från sta-

den och dessutom spelade jord- och skogsbruk en betydande roll för sys-

selsättningen inom respektive kommun. Andelen yrkesverksamma inom 

jord- och skogsbrukssektorn reducerades förhållandevis snabbt under 

1950-talet. Denna strukturella förändringsprocess var en förklaring till 

folkminskningen i de båda kommunerna. Ett stort antal andra svenska 

landskommuner genomgick precis samma utveckling, vilket även kortfat-

tat berörs i avsnittet nedan. 

I Länsstyrelsens preliminära förslag till kommunblocksindelning, som 

lades fram i december 1962 och som berörs mer utförligt nedan, hade 

det gjorts befolkningsprognoser för länets kommuner fram till 1975. Den 

förutspådde en fortsatt befolkningsminskning i Nyeds (-10 procent) och i 

synnerhet Väse kommuner. I den senare kommunen förmodades befolk-

ningen minska med 30 procent mellan 1961 och 1975 och bara uppgå till 

2610 invånare år 1975. Däremot angav prognosen en positiv utveckling 

i Karlstads stad (+ 23 procent), Östra Fågelviks kommun (+ 4 procent), 

Nors kommun (+ 9 procent) och i Grava kommun (+ 29 procent). Även 

Hammarö köpingskommun förväntades få en tämligen positiv befolk-

ningsutveckling och öka sin folkmängd med 20 procent fram till 1975.3

kommunblocksreformen – de nationella 
principbesluten 1959–1969  

Kommunblocksreformen initierades av den socialdemokratiska regering-

en år 1959. Motivet till att tillsätta en utredning i frågan var att det under 

en tid hade förts en debatt om kommunerna verkligen hade kapacitet att 

3. Kommunerna förväntades ha följande invånarantal år 1975: Karlstad 53 800, Väse 
2610, Östra Fågelvik 2460, Nyed, 5180, Grava 3780 och Nor 6500. Hammarös folk-
mängd antogs bli 12 770 invånare år 1975, mot 10 601 år 1961. 
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klara av alla de krav som ställdes på dem. Utredningen slutförde sitt arbete 

under början av år 1961. Det konstaterades att folkminskningarna i många 

landskommuner hade fortsatt med ännu större styrka efter år 1952. Detta 

hade också förvärrat problemen med att många kommuner hade alltför 

lågt skatteunderlag för att kunna hålla en god standard på sin service. Ett 

annat motiv till att förändra den kommunala indelningen var införandet 

av enhetsskolans högstadium. Utredningen föreslog att det skulle bildas 

kommunblock som hade minst 8000 invånare år 1975. Indelningen skulle 

främst ske på grundval av näringsgeografiska utgångspunkter och utifrån 

centralortsprincipen. I första hand skulle hela kommuner läggas samman, 

men delningar av kommuner efter församlingsgränser skulle vara möjliga 

att göra. Blocken skulle gå samman på frivillig väg. Därför skulle det inte 

finnas någon plan för när reformen skulle vara slutförd. I avvaktan på sam-

manläggningar skulle det bildas samarbetsnämnder i varje kommunblock. 

Remissbehandlingen av utredningen visade att det stora flertalet stat-

liga myndigheter och kommuner med högre folkmängd var mest posi-

tiva till en reform. Det största motståndet fanns hos kommuner med låg 

folkmängd. Regeringens proposition, framlagd på hösten 1961, byggde 

till stor del på utredningens förslag. När frågan behandlades i riksdagen 

i början av år 1962 var det främst ledamöter från Högern och Centerpar-

tiet som i riksdagsmotioner hade invändningar mot propositionen. Vid 

riksdagsbehandlingen nåddes ingen enighet, utan majoriteten i Konstitu-

tionsutskottet bestod av Socialdemokraterna och flertalet av Folkpartiets 

representanter. Centerpartiets motstånd mot reformen var mer principiellt 

än vad som gällde för Högern. Centern ifrågasatte bl.a. centralortsprinci-

pen. Reformen drevs sedan igenom i riksdagens båda kamrar av Socialde-

mokraterna, Kommunisterna samt merparten av Folkpartiets ledamöter. 
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Riksdagsbesluten fattades därför med bred marginal vid omröstningarna. 

  Indelningsarbetet på den lokala nivån utfördes av länsstyrelserna och 

Inrikesdepartementet. Under 1963–1964 fastställde regeringen att landet 

skulle delas in i 282 kommunblock. Reformens sammanläggningar ägde 

rum under perioden 1967–1974. De båda viktigaste sammanläggnings-

tillfällena var 1971 och 1974. Att antalet sammanläggningar var ganska få 

under åren 1967–1969 var en bidragande orsak till att den socialdemokra-

tiska regeringen år 1969 övergav den frivilligprincip som hade betonats så 

tydligt av riksdagen, inklusive Socialdemokraterna, år 1962. I maj 1969 

drev Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna igenom ett 

beslut att reformen måste vara slutförd senast år 1974. Sammanläggning-

arna kunde vid behov ske med tvång, antingen 1971 eller 1974. Alla de 

borgerliga partierna motsatte sig beslutet. När reformen var slutförd 1974 

fanns det 278 kommuner kvar och den minsta, Sorsele i Västerbottens 

län, hade 4130 invånare. Sammanlagt fem kommuner hade färre än 5000 

invånare.

kommunernas principiella inställning till 
kommunblocksreformen 1961

Under våren 1961 lämnade kommunerna yttranden över den statliga ut-

redning som lagt fram förslaget om det borde genomföras en andra kom-

munal sammanläggningsreform. 

Karlstads stadsfullmäktiges yttrande hade en mer lokal än principiell 

inriktning. Inledningsvis framhölls det att staden i nuläget inte hade någ-

ra planer på att få till stånd någon utökning av sitt territorium. Eftersom 

stadens folkökning förmodades bli ganska stor ville dock inte fullmäktige 

utesluta att det fanns ett framtida behov av att införliva vissa kringlig-
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gande områden i syfte att få tillgång till mark för uppförande av bostäder.  

Inrättandet av samarbetsnämnder befanns vara alltför komplicerat, var-

för fullmäktige uttalade att om framtida sammanläggningar av hela eller 

delar av omkringliggande kommuner kom till stånd borde det ske utan 

att någon samarbetsnämnd först inrättades. Några sådana kommunsam-

manläggningar borde emellertid inte genomföras förrän de statliga utred-

ningarna om huvudmannaskapet för polisväsendet och stadsdomstolsut-

redningen hade slutförts. Slutligen instämde stadsfullmäktige med de två 

ledamöter i utredningen om den kommunala indelningen som ansåg att 

frågan om att införa en enhetlig kommunbeteckning, vilket bl.a. innebar 

att städerna skulle försvinna, borde aktualiseras först i ett senare skede av 

processen. Fullmäktiges beslut togs i enighet. Det kan sålunda konstateras 

att staden intog en ganska negativ inställning till förslagen i utredningen.

Grava kommun lämnade ett mycket kortfattat yttrande. I detta fram-

hölls det att kommunen var anhängare av utredningens förslag om sam-

arbetsnämnder så långt som detta var möjligt. Kommunen hade vidare 

positiva erfarenheter av befintligt interkommunalt samarbete.

Kommunalfullmäktige i Nors landskommun lämnade ett utförligt ytt-

rande och i detta framfördes att en indelningsreform var motiverad bara 

i de fall de befintliga kommunernas folkmängd var för låg för att kunna 

upprätthålla en kommunal förvaltningsorganisation med tillfredsställan-

de kapacitet. Därför borde kommunblock med färre än 8000 invånare 

år 1975 tillåtas. Utredningen ansågs ha överbetonat folkmängdens bety-

delse för kommunindelningen. Dessutom borde det vara möjligt att kom-

munblocksindelningen skar socken-/församlingsgränserna för att skapa så 

spontana regioner som möjligt, vilket skulle göra kommunerna lättare att 
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administrera. Det fanns därför ett stort behov av att även göra en översyn 

av församlingsindelningen. Vidare var det betydelsefullt att vägnätet rus-

tades upp för att passa behoven i kommunblocken. En komplikation med 

en ny kommunindelning var i de fall kommunblocken bildades av enbart 

kommuner med låg skattekraft, varvid syftet med reformen knappast upp-

fylldes. Det framfördes även klagomål mot att statsbidragen till kommu-

nerna var otillräckliga. Fullmäktige ansåg också att frivilligprincipen för 

alla kommunsammanläggningar inom ramen för reformen borde få status 

som lag. En värdering av kommunens yttrande ger vid handen att det 

fanns behov av att genomföra en del kommunsammanläggningar, men att 

reformen inte borde göras lika omfattande som föreslagits i utredningen. 

Det förefaller inte orimligt att skrivningen om att tillåta kommunblock 

med under 8000 invånare syftade på att kommunen, som då hade knappt 

6000 invånare, ville bilda ett eget block, eventuellt kompletterat med nå-

gon del av en eller flera grannkommuner.  

Nyeds kommunalnämnd, som av kommunalfullmäktige fått i upp-

drag att lämna kommunens yttrande, fattade ett enhälligt beslut om att 

tillstyrka förslagen i utredningen. Det konstaterades att uppbyggnaden av 

enhetsskolans högstadium ställde stora krav på kommunerna gällande in-

vesteringar. Vidare påtalades att Nyeds kommun hade alltför höga kostna-

der för folkpensioneringen, som motsvarade en utdebitering på 2,38 kro-

nor. Detta blev särskilt problematiskt eftersom kommunens folkmängd 

hade reducerats med runt sex procent sedan kommunen bildades år 1952, 

även om kommunens huvudort, Molkom, hade ökat sitt invånarantal med 

25 procent under samma tidsperiod. Det fanns inga indikationer på att 

folkminskningen i kommunen som helhet skulle avstanna. Kommunens 
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driftkostnader hade kontinuerligt stigit som andel av skatteintäkterna, vil-

ket naturligtvis minskat investeringsutrymmet. Kommunen stod nu inför 

flera större investeringsprojekt, som skulle vara tämligen svåra att klara av 

om inte kostnadsfördelningen mellan stat och kommun förändrades, inte 

minst genom en förbättrad kommunal skatteutjämning. En komplikation 

vid kommunblocksindelningen kunde vara att de blivande centralorterna, 

som i allmänhet hade en hög skattekraft, inte skulle vara så intresserade av 

ett samgående med omkringliggande kommuner som hade ett sämre skat-

teunderlag. Kommunens inställning var alltså positiv, men man framhöll 

ändå svårigheter som kunde uppstå vid kommunblocksindelningen.

Väse landskommuns fullmäktige tillstyrkte också de förslag som läm-

nats av utredningen, detta trots en del betänkligheter som framfördes i 

yttrandet. Beslutet togs inte i total konsensus, utan två av fullmäktiges 

ledamöter, båda tillhörande högerpartiet, anmälde reservation, dock utan 

att skriftligt motivera sina avvikande åsikter. De betänkligheter som fram-

fördes i yttrandet handlade bl.a. om svårigheterna att i praktiken utforma 

kommunblock som uppfyllde de principer för indelningen som föreslagits 

av utredningen samt en kritik mot att blockets samarbetsnämnder skulle 

bli obligatoriska. Det senare ansågs tveksamt utifrån att frivilligprinci-

pen skulle vara vägledande vid reformens genomförande. Andra befarade 

nackdelar med en indelningsreform var att den skulle bryta gamla fina 

traditioner och ytterligare påskynda landsbygdens avfolkning. Väse kom-

mun hade hittills kunnat lösa alla problem på egen hand med undantag 

för enhetsskolans högstadium. En fortsatt befolkningsminskning i kom-

munen kunde dock medföra fler svårigheter i framtiden.

Östra Fågelviks kommun lämnade inte något yttrande över utred-

ningen.
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kommunblocksindelningen 1962–1963

I juni 1962 höll Länsstyrelsen överläggningar om kommunblocksindel-

ningen med följande kommuner runt Karlstad: Karlstads stad, Hammarö 

köping och landskommunerna Grava, Nor, Nyed, Väse och Östra Fågel-

vik.

Vid mötet fick kommunerna framföra sina uppfattningar om den 

kommande indelningen i block. Två företrädare för Nors landskommun 

framförde uppfattningen att kommunen ville bestå som egen enhet och 

inte ingå i något kommunblock tillsammans med andra kommuner. Det 

var tänkbart att kommunen kunde ha 8000 invånare år 1975. Om det ändå 

var nödvändigt att ingå i ett block föredrog en av kommunens represen-

tanter ett samarbete med kommunerna runt Grums. Även en representant 

för Nyeds landskommun ansåg att kommunen inte ville läggas samman 

med annan kommun, men var beredd att ingå i ett kommunblock med 

andra kommuner. En av Grava landskommuns företrädare var inriktad på 

att ingå i ett block. Samma sak gällde för en annan representant för kom-

munen, men han poängterade att kommunen var i behov av samarbete 

med Karlstads stad på vissa områden. En kommunsammanläggning med 

staden var dock ännu inte aktuell, utan kommunen önskade än så länge 

bara samarbete. En deltagare från Väse landskommun tillstod att frågan 

inte varit föremål för diskussion inom kommunen, men att han för egen 

del lutade åt att hela kommunen borde ingå i ett block med Kristinehamn 

som centralort. Ytterligare två deltagare från Väse kommun intog samma 

ståndpunkt och underströk hur olämplig en delning av kommunen skulle 

vara. En annan representant för Väse kommun var av åsikten att Väse 

församling borde tillhöra Karlstadsblocket och Ölme församling Kristi-
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nehamnsblocket, även om en uppdelning av kommunen på två block inte 

var särskilt lyckad.

En mötesdeltagare som representerade Östra Fågelviks landskom-

mun var medveten om att kommunen var alltför liten till folkmängden 

för att kunna bestå som egen kommunal enhet och var därför inriktad på 

att samverka i ett kommunblock där Karlstads stad ingick. Det var inte 

omöjligt att kommunen kunde tänkas sammanläggas med staden inom en 

relativt snar framtid. Karlstads stads företrädare var beredd att samarbeta 

med grannkommunerna i ett kommunblock och var nöjd med att Nors 

kommun varit så tydliga med sina preferenser i blockfrågan. Utifrån vad 

som framgår av protokollet gjorde inte deltagarna från Hammarö köping 

några uttalanden av vikt. Landssekreteraren på Länsstyrelsen sammanfat-

tade diskussionen med att det stod klart att Grava, Nyeds och Östra Få-

gelviks landskommuner var beredd att ingå i kommunblock tillsammans 

med Karlstads stad, vilket även staden godtog. Nors landskommun ville 

däremot bilda ett eget block och framtiden fick utvisa om detta var möj-

ligt. I annat fall var en anslutning till Grums kommunblock tänkbar, även 

om det tidigare hade kommit signaler från kommunen om att tillhöra ett 

block med Karlstad som centralort. Det var tänkbart att dela Väse lands-

kommun på Karlstads- respektive Kristinehamnsblocket, men det fanns 

också skäl till att undvika en sådan delning.

Länsstyrelsen i Värmlands län föreslog i sitt preliminära förslag till 

indelning i kommunblock, framlagt i december 1962, att Karlstads stad 

skulle bilda kommunblock tillsammans med Grava, Östra Fågelviks och 

Nyeds landskommuner. Alla dessa tre landskommuner gränsade mot sta-

den, Nyed tack vare att Alsters församling ingick i kommunen. Två kom-

muner i Karlstads stads närområde skulle få bilda egna block. Det gällde 
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dels Hammarö köpingskommun, dels Nors landskommun. Väse lands-

kommun, som inte var belägen så långt från stadens östra gräns (Östra 

Fågelviks kommun låg emellan), föreslogs ingå i Kristinehamns kommun-

block. Befolkningen i Väse församling i Väse landskommun var emellertid 

inriktad både mot Kristinehamn och Karlstad i fråga om utnyttjande av 

offentlig och privat service. För invånarna i tätorten Väse var avståndet 

och restiden till Kristinehamn något kortare än till Karlstad, men merpar-

ten av befolkningen i Väse församling hade ett kortare avstånd till Karl-

stad. Ett skäl till att föra hela kommunen till Kristinehamnsblocket var att 

företrädare för Väse kommun framfört uppfattningen att kommunen i sin 

helhet ville tillhöra ett block. Karlstads omland utgjordes utöver staden 

av Östra Fågelviks, Grava, och Nyeds landskommuner och delvis av Väse 

församling. Skoghall och Vålberg utgjorde bara serviceorter för befolk-

ningen i den egna kommunen. Befolkningen i dessa båda kommuner var 

emellertid även inriktade mot Karlstad i fråga om servicefunktioner.

Enligt Länsstyrelsen fanns det därför skäl som talade för att även 

Hammarö köpingskommun och Nors landskommun skulle ingå i Karl-

stads kommunblock, alternativt att Nors kommun istället tillfördes 

Grums kommunblock. Motiven till att ändå låta de båda kommunerna få 

bilda egna block var att Hammarö köping hade en folkmängd som klart 

översteg de 8000 invånare som angavs i reformprinciperna och dessutom 

en livskraftig industri. Nors kommun hade haft en positiv befolkningsut-

veckling som troligen skulle fortsätta, men i dämpad takt, och uppgå till 

6500 invånare år 1975. En annan grund för ställningstagandet var att inte 

göra Karlstads kommunblock mer omfattande än nödvändigt.

 Eftersom kommunblocken skulle byggas upp kring centralorter var 

det betydelsefullt med folkmängd och centralortsfunktioner för omgiv-
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ningen gällande offentlig och kommersiell service, uttryckt i centralitets-

grad, hos de tätorter i länet som var tänkbara som centralorter. Karlstads 

stad var självklar som centralort. Staden hade länets högsta folkmängd 

och högst centralitetsgrad (18,3) enligt ett av de båda mått som användes, 

medan Karlstad enligt det andra måttet delade den högsta centralitetsgra-

den (kategori VIII) med sex andra tätorter (städer och köpingskommuner) 

i länet. Skoghall, som föreslogs bli centralort i ett kommunblock enbart 

bestående av Hammarö köpingskommun, var den till folkmängden femte 

största tätorten i länet med 9136 invånare år 1960. Centralitetsgraden var 

dock förhållandevis låg (5,3 respektive kategori V), vilket främst berodde 

på närheten till Karlstad. I fråga om centralitet låg faktiskt Vålberg, som 

sålunda avsågs bli centralort i ett kommunblock som enbart omfattade 

Nors landskommun, nästan jämbördigt med Skoghall och hade måtten 

5,0 respektive kategori V. Folkmängden i Vålberg uppgick till 3322 invå-

nare år 1960. Den tätort med lägst folkmängd som föreslogs bli centralort 

i ett kommunblock var Kyrkheden, belägen i Ekshärads landskommun, 

som bara hade 690 invånare, men där centraliteten var relativt jämförbar 

med Vålbergs (4,6 och kategori v). En annan av de föreslagna centralor-

terna, Sysslebäck, som skulle bli centralort i ett block som enbart bestod 

av Finnskoga-Dalby landskommun, hade en betydligt lägre centralitet, 

som bara uppgick till 2,7 respektive kategori IV. Folkmängden i Syssle-

bäck var däremot 730 invånare.3 Det kan konstateras att avsevärt mindre 

tätorter till folkmängden än Vålberg också föreslogs till centralorter, men 

Kyrkheden och Sysslebäck låg på mycket längre geografiska avstånd från 

andra möjliga centralorter än vad Vålberg gjorde i förhållande till Karlstad 

och Grums.

Kommunerna lämnade sina yttranden över det preliminära försla-

3.  De sex andra tätorter som hade samma centralitetsgrad som Karlstad var: Kristi-
nehamn, Arvika, Säffle, Hagfors, Filipstad och Sunne. 
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get under början av 1963. Karlstads stadsfullmäktige beslöt att kräva att 

kommunblocket utöver den av Länsstyrelsen föreslagna omfattningen 

även skulle bestå av Hammarö köpingskommun. Däremot godtogs att 

Nors landskommun och Väse församling i Väse landskommun inte skulle 

ingå i kommunblocket. Beslutet om att kräva en anslutning av Hammarö 

köping togs efter votering med röstsiffrorna 24 mot 13, där minoriteten 

sålunda godtog Länsstyrelsens förslag utan någon förändring. Det fanns 

en ganska tydlig partipolitisk konfliktdimension i frågan, då 9 av de 13 

rösterna mot att Hammarö skulle ingå i kommunblocket lämnades av 

ledamöter från Högerpartiet. Därutöver röstade två socialdemokrater, en 

folkpartist och en ledamot från Kommunala valföreningen mot Ham-

marös anslutning till Karlstadsblocket. Majoriteten utgjordes av 15 (s), 6 

(fp), 2 (c) och 1 (kvf).

Kommunalfullmäktige i Grava landskommun tillstyrkte Länsstyrel-

sens förslag, då det inte ansågs finnas några alternativ till den föreslagna 

kommunblocksindelningen. Fullmäktige framhöll vidare att det var bety-

delsefullt att landskommunerna fick en rimlig representation i den blivan-

de samarbetsnämnden, trots att Karlstads stad intog en så dominerande 

ställning i det föreslagna blocket. Fullmäktigebeslutet var enhälligt.

Nyeds kommunalfullmäktige godkände förslaget utan andra kom-

mentarer än att det var i linje med de önskemål som kommunen tidigare 

hade framfört.

I Östra Fågelviks kommun fick ett flertal kommunala styrelser och 

nämnder frågan på remiss innan den togs upp i kommunalfullmäktige. 

Samtliga organ godtog det preliminära förslaget, varefter fullmäktige en-

hälligt godkände Länsstyrelsens förslag.

I fråga om yttrandet från Nors kommun hade Länsstyrelsen särskilt 



308

begärt att kommunen skulle uttala vilket kommunblock som kommu-

nen ansåg sig ha störst anknytning till, om kommunen inte fick bilda ett 

eget block. Fullmäktige beslöt dels att uttala sin tillfredsställelse över att 

kommunen fick utgöra ett eget block, dels att kommunen hade en star-

kare anknytning till Karlstadsblocket än till Grumsblocket. Beslutet togs 

i konsensus.

När det gällde Väse landskommuns kommunblockstillhörighet rap-

porterade både Nya Wermlands-Tidningen  (h) och Värmlands Folkblad 

(s) den 31 januari 1963 att det nu skulle startas namninsamlingar så att 

kommuninvånarna fick tycka till om vilket kommunblock de önskade till-

höra. Detta skedde efter att de politiska partierna inom kommunen hade 

hållit ett gemensamt möte om kommunblocksindelningen, dit allmän-

heten även varit inbjuden och även slutit upp på bred front. Vid mötet 

hade en av Länsstyrelsens tjänstemän medverkat och gett information om 

indelningen i kommunblock. Tidningarna hade tolkat stämningen så att 

bland invånarna i Väse församling fanns det en stark opinion för att få till-

höra Karlstads kommunblock. Invånarna i Ölme församling var däremot 

till mycket stor del anhängare av att ingå i Kristinehamns kommunblock.

Väse kommunalfullmäktige beslöt efter en votering med röstsiffrorna 

16 mot 16 och ordförandens utslagsröst att ansluta sig till Länsstyrelsens 

förslag om att hela kommunen, både Väse och Ölme församlingar, skulle 

ingå i Kristinehamns kommunblock. Majoriteten motiverade sitt ställ-

ningstagande med att en delning av kommunen skulle vara en allvarlig 

komplikation för den kommunala verksamheten. Det gällde inte minst att 

viktiga delar av kommunens anläggningar var förlagda till Väse försam-

ling, men att invånarna i Ölme församling som skattebetalare varit med 
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och finansierat dessa anläggningar under storkommunens tid från år 1952 

och framåt.  Majoriteten höll emellertid öppet för att en delning av kom-

munen trots allt kunde vara aktuell den dag en kommunsammanläggning 

skulle genomföras. Detta då befolkningen i Väse församling hade en stark 

spontan inriktning mot Karlstads stad. Minoriteten i fullmäktige ansåg 

att Väse församling borde tillhöra Karlstads kommunblock. Tjänstgöran-

de ordförande vid sammanträdet var fullmäktiges vice ordförande, som 

tillhörde Centerpartiet och var bosatt inom Ölme församling. Det var han 

som fällde avgörandet till förmån för att hela kommunen skulle vara en 

del av Kristinehamnsblocket.

Två olika reservationer lämnades mot beslutet, dels en med sju un-

dertecknare, dels en som nio ledamöter undertecknat. Detta betydde att 

samtliga ledamöter som tillhörde den förlorande sidan reserverade sig mot 

beslutet. Reservationerna hade ett likartat innehåll och hänvisade bl.a. till 

en på privat initiativ genomförd opinionsundersökning genomförd bland 

befolkningen i Väse församling som visade att 90 procent av de svarande 

ville tillhöra Karlstads kommunblock. De utmynnade båda i krav på att 

Länsstyrelsen skulle överföra Väse församling till Karlstads kommunlock 

i sitt slutliga förslag till indelning i kommunblock. En skillnad mellan 

reservationerna var emellertid att den första betonade att en delning av 

kommunen på två block i grunden var olycklig, men att starka skäl ändå 

talade för att Väse församling måste ingå i Karlstads kommunblock. Bak-

om den första reservationen stod 3 (c), 2 (h) och 2 (fp), medan den andra 

reservationen hade stöd av 6 (c), 2 (s) och 1 (fp). 

På grundval av ledamöternas partitillhörighet utföll voteringen i en-

lighet med tabellen på nästa sida.
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Tabellen visar sålunda att ingen av de fyra partierna i fullmäktige hade 

någon enhetlig partilinje vid voteringen, även om Socialdemokraterna och 

Folkpartiet hade en tydlig dragning åt ett av alternativen. Socialdemokra-

terna röstade till största delen på alternativet där kommunen i sin helhet 

skulle ingå i Kristinehamns kommunblock, medan Folkpartiet till tre fjär-

dedelar röstade för att kommunen skulle delas efter församlingsgränsen. 

På grundval av ledamöternas hemförsamling utföll voteringen enligt 

vad som framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 2.  Votering i Väse kommunalfullmäktige 1963-03-14 om kommun-
blockstillhörigheten utifrån partitillhörighet

Ja =   Hela kommunen skall tillhöra Kristinehamns kommunblock.
NEJ = Väse församling skall tillhöra Karlstadsblocket och Ölme församling skall ingå i 
Kristinehamnsblocket. 
Källa:  Karlstads kommunarkiv, protokoll kommunalfullmäktige i Väse landskommun 
1963-01-22, § 1 och 31, och 
voteringsbilaga till protokoll kommunalfullmäktige i Väse landskommun 1963-03-14, § 31.

Ja =   Hela kommunen skall tillhöra Kristinehamns kommunblock.
NEJ = Väse församling skall tillhöra Karlstadsblocket och Ölme församling skall ingå 
i Kristinehamnsblocket.
Källa: Karlstads kommunarkiv, protokoll kommunalfullmäktige i Väse landskommun 
1963-01-22, §§ 1 och 31, och voteringsbilaga till protokoll kommunalfullmäktige i 
Väse landskommun 1963-03-14, § 31.

Tabell 3. Votering i Väse kommunalfullmäktige 1963-03-14 om kommun-
blockstillhörigheten utifrån hemförsamling

parTI                               ja          nej      frånVaro      ToTalT

S                                     8             2              2                  12

C                        5             9              1                  15

Fp                                   1             3              0                    4

H                        2             2              0                    4

ToTalT                        16           16               3                  35

   hemförSamlIng         ja          nej      frånVaro      ToTalT

   Väse                              4           16             2                  22

   Ölme                12            0              1                 13

   ToTalT                16          16              3                  35
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Av tabellen framgår det att det fanns en tydlig geografisk konfliktdimen-

sion i frågan, där merparten av ledamöterna från Väse församling ville till-

höra Karlstadsblocket, medan alla fullmäktigeledamöter bosatta i Ölme 

församling var av uppfattningen att hela kommunen skulle ingå i Kristi-

nehamns kommunblock. 

Det kan även noteras att kommunalfullmäktige i Hammarö köpings-

kommun inte direkt förvånande med eftertryck tillstyrkte Länsstyrelsens 

preliminära förslag om att köpingen skulle få bilda ett eget kommunblock. 

Det framhölls att kommunen/köpingen hade genomgått en tämligen po-

sitiv utveckling sedan 50 år tillbaka, framförallt till följd av Skoghallsver-

kens utbyggnad. Den kommunala verksamheten hade kunnat byggas ut 

utan att den kommunala ekonomin blivit särskilt ansträngd och därtill 

hade utdebiteringen kunnat hållas på en relativt låg nivå. Det finns emel-

lertid behov av samarbete med Karlstads stad i några avseenden, bl.a. om 

fritidsområden och kommunikationsleder, men detta motiverade inte att 

köpingen skulle ingå i Karlstads kommunblock. Fullmäktigebeslutet togs 

i full enighet.

Länsstyrelsen i Värmlands län gjorde i sitt slutliga förslag till kom-

munblocksindelning i april 1963 inga förändringar i relation till det preli-

minära förslaget, utan överlämnade det i befintligt skick till regeringen i 

form av Inrikesdepartementet. Karlstads kommunblock skulle med andra 

ord omfatta Karlstads stad samt landskommunerna Grava, Nyed och Öst-

ra Fågelvik. Nors landskommun skulle få bilda ett eget kommunblock, 

medan Väse landskommun, med församlingarna Väse och Ölme, före-

slogs i sin helhet ingå i Kristinehamns kommunblock. Det sistnämnda 

förslaget lämnades emellertid efter ingående överväganden och byggde 

främst på de svårigheter som riskerade att uppstå genom en delning av 



312

Väse landskommun på två block. Länsstyrelsen var annars på det klara 

med att befolkningen i Väse församling i större utsträckning använde sig 

av servicefunktioner i Karlstad än i Kristinehamn och att det fanns en 

folklig opinion för anslutning till Karlstads kommunblock.

Under frågans behandling i Inrikesdepartementet hölls det i början 

av november 1963 överläggningar mellan företrädare för departementet, 

Länsstyrelsen i Värmlands län och vissa kommuner om en annan block-

indelning för Nors respektive Väse landskommuner än den som förslagits 

av Länsstyrelsen. Vid det första mötet deltog Karlstads stad, Grums kö-

ping och Nors landskommun, medan det andra avhölls mellan Karlstads 

och Kristinehamns städer och Väse landskommun. Grunden för mötet 

var Nors landskommuns blocktillhörighet. Detta då departementet upp-

märksammat att det föreslagna blocket, enbart bestående av Nors kom-

mun, inte nådde upp till riktpunkten för blockens folkmängd på 8000 

invånare år 1975. Departementet ville därför lyfta frågan om inte Nors 

kommun borde tillföras Karlstads kommunblock. Företrädare för Nors 

kommun förklarade att kommunen ville vara ett eget kommunblock och 

därmed bestå som egen kommun, men ha samarbete med Karlstads stad 

om skol- och yrkesutbildningsfrågor. Om kommunen inordnades i ett an-

nat kommunblock fanns det farhågor för att frivilligprincipen för kom-

munsammanläggningar inte skulle bli bestående. På en fråga från depar-

tementets tjänstemän om vilket block som Nors kommun ville tillhöra 

gavs inget svar, då man inte ansåg sig ha något mandat att göra ett så-

dant uttalande. Karlstads stads representanter var inte pådrivande för att 

inlemma Nors kommun i Karlstadsblocket. Grums köpings företrädare 

ansåg att det vore fullt tänkbart att Grums och Nor i framtiden ingick i 

samma kommunblock.
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I fråga om Väse kommun hade departementet funnit tveksamhet om 

Väse församlings blocktillhörighet, då frågan avgjorts i fullmäktige med 

mycket knapp marginal till förmån för att kommunen i sin helhet borde 

tillhöra Kristinehamnsblocket. Samtidigt var avsikten att högstadieunder-

visningen för Väse församling skulle ske i Karlstad och dessutom utövade 

Karlstad ett inflytande i serviceavseende för invånarna i Väse församling. 

En representant för Väse kommun förklarade att en opinionsundersök-

ning i Väse församling visat att över 90 procent av invånarna i Väse för-

samling ville tillhöra Karlstads kommunblock. Karlstad hade efterhand 

blivit den dominerande centralorten för befolkningen i Väse församling. 

Två andra företrädare för Väse kommun ansåg att den aktuella opinions-

mätningen inte skulle tillmätas någon större betydelse och betonade istäl-

let de negativa effekter som en delning av kommunen skulle medföra. En 

annan Väserepresentant ansåg att resultatet av opinionsundersökningen 

inte var någon tillfällighet. Kommunalnämndens ordförande i Väse var 

anhängare av att Väse församling tillfördes Karlstads kommunblock, men 

insåg de problem som skulle uppstå om kommunen delades på två block. 

Representanterna för Karlstads och Kristinehamns städer intog en försik-

tig linje i frågan. Det kan konstateras att deltagarna från Väse kommun 

uppvisade samma splittring i indelningsfrågan som skett vid fullmäktige-

mötet ett drygt halvår tidigare.

Inrikesdepartementet upprättade också särskilda dokument om för- 

och nackdelar med olika alternativ till kommunblocksindelning i länet, 

inklusive Karlstadsområdet. I den ena handlingen skisserades förslag till 

reducering av antalet kommunblock i länet. Enligt det första alternati-

vet för Karlstadsblocket skulle detta utökas med Nors landskommun och 

Väse församling i Väse landskommun. Det andra alternativet innebar att 
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utöver utökningen i alternativ ett skulle även Stora Kils och Frykeruds 

landskommuner ingå i blocket, varvid det inte skulle bli något Kils kom-

munblock. Det tredje alternativet var än mer långtgående och föreskrev 

att utöver kommunerna i alternativ två skulle även Forshaga köping, 

Munkfors köping, Ulleruds landskommun och en mindre del av Norra 

Råda landskommun ingå i blocket. Här skulle alltså både Forshaga och 

Munkfors kommunblock utgå.

Den andra handlingen diskuterade kommunblockstillhörigheten för 

Nors landskommun och Väse församling. Om Väse församling hänför-

des till Karlstadsblocket fanns det en större risk för att en sammanlägg-

ning drog ut längre på tiden, då fler kommuner skulle vara inblandade i 

indelningsbesluten. Vidare var avståndet och restiden kortare från Väse 

samhälle till Kristinehamn än till Karlstad. Två skäl till anslutning till 

Karlstadsblocket var dels att invånarna hade en starkare dragning till 

Karlstad i fråga om service, dels att befolkningen önskade ingå i Karl-

stads kommunblock. När det gällde Nors landskommuns blocktillhö-

righet konstaterades det att avståndet var betydligt närmare till Grums 

köping än till Karlstads stad, men ändå utnyttjade invånarna i Nors kom-

mun privat och offentlig service i Karlstad istället för Grums. Ett skäl 

till detta var att Grums var ungefär jämbördigt med Vålberg i fråga om 

servicefunktioner. Det fanns även motiv till att Nors kommun fick bilda 

ett eget kommunblock, bl.a. att det var svårt att avgöra om kommunen 

borde tillhöra Karlstadsblocket eller Grumsblocket, att kommunen hade 

skött sina åligganden på ett adekvat sätt och att kommunalfullmäktige 

uttryckt en klar vilja om att få bestå som egen kommun även i framtiden. 

En viktig invändning mot en egen blockbildning var emellertid att det 
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rådde stor tveksamhet om kommunen ens på 10–15 års sikt skulle nå upp 

till de 8000 invånare som angavs för att få bli eget kommunblock.

Kungl. Maj:ts definitiva beslut om indelningen i kommunblock i 

Värmlands län, som fattades den 19 december 1963, innebar två föränd-

ringar i förhållande till Länsstyrelsens förslag, varvid kommunblocket 

utökades i relation till Länsstyrelsens slutliga förslag. För det första till-

kom Nors landskommun, som enligt Länsstyrelsen, skulle få bilda ett eget 

kommunblock. För det andra utökades blocket med Väse församling i 

Väse landskommun. Karlstads kommunblock skulle därmed utgöras av 

följande sex kommuner/kommundelar:  

 l  Karlstads stad, landskommunerna Östra Fågelvik, Nyed, 

     Grava och Nor samt Väse församling i Väse landskommun. 

Motiven till att Nors kommun inordnades i Karlstadsblocket och inte 

fick bilda något eget block, var två: 

 l   Att kommunen bara beräknades ha omkring 6500 invånare  

      år 1975, vilket var 1500 invånare färre än den riktpunkt för 

          kommunblocken som angivits i riksdagsbeslutet. 
  l   Att det fanns ett visst behov av samordning och samplanering 

         mellan kommunen och Karlstads stad gällande industrilokali-

      sering, bostadsbyggande och serviceanläggningar.

Länet indelades i totalt 18 kommunblock, vilket var ett mindre än vad 

Länsstyrelsen förslagit. Det indragna blocket utgjordes alltså bara av Vål-

bergs kommunblock/Nors landskommun. 

Motiveringen till varför Väse församling i Väse kommun överförts 
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från Kristinehamns- till Karlstadsblocket handlade om att huvuddelen 

av invånarna i Väse församling hade en starkare spontan inriktning mot 

Karlstad i fråga om service än mot Kristinehamn. Det fanns vidare behov 

av samplanering och samarbete med Karlstads stad gällande utnyttjandet 

av strandområden för fritidsändamål belägna i Väse församling.

samarbetsnämnden inom karlstads kommunblock 

I juni 1964 hölls det en konferens med deltagande från de kommuner som 

helt eller delvis ingick i Karlstads kommunblock. På konferensen valdes 

en kommitté som fick i uppdrag att lägga fram ett förslag till reglemen-

te för en samarbetsnämnd i kommunblocket. Som namnet angav skulle 

nämnden få i uppdrag att behandla frågor om interkommunalt samarbete 

mellan kommunerna i blocket. Nämnden föreslogs få totalt 17 ledamöter 

och lika många suppleanter, med en fördelning mellan kommunerna som 

framgår av tabellen nedan.

Källa: Karlstads kommunarkiv, handlingar till protokoll för stadsfullmäktige i Karlstads 
stad 1964-10-15, Nr 177, Serie a, Nr 9, s 318 f.

kommUn           anTal ledamöTer       anTal SUppleanTer

Grava                               2                                       2

Karlstad                 7           7

Nor                    2                             2

Nyeds    2                 2

Väse   2              2

Östra Fågelvik     2             2                        

ToTalT                          17             17

Tabell 4. förslag till fördelning av platser i samarbetsnämnden för 
karlstads kommunblock 1964
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Under hösten 1964 godkände kommunerna i blocket förslaget till regle-

mente för samarbetsnämnden och valde ledamöter och suppleanter. Vid 

beslutet i Nors kommunalfullmäktige valdes både ledamöter och supple-

anter efter slutna omröstningar. Detta hängde samman med att den so-

cialdemokratiska majoriteten i fullmäktige drev igenom att majoriteten 

skulle besätta kommunens båda ledamöter i samarbetsnämnden. En so-

cialdemokratisk ledamot valdes enhälligt, medan den andre socialdemo-

kraten valdes efter votering med röstsiffrorna 17 mot 9. Sex borgerliga 

fullmäktigeledamöter anmälde en protokollsanteckning om att det var 

olyckligt att inte både majoritet och minoritet blev representerade i sam-

arbetsnämnden med var sin ledamot. Borgerligheten fick dock en av de 

båda suppleantplatserna.

Samarbetsnämnden höll sitt första sammanträde i slutet av novem-

ber 1964. Redan i april 1965 berörde nämnden frågan om tidpunkten för 

kommunsammanläggningen, även om detta skedde mer i förbigående i 

samband med att det upprättats en promemoria om en eventuell kom-

munsammanläggning. Beslutet om kommunsammanläggning mellan 

Karlstads stad och Östra Fågelviks landskommun, som behandlas nedan, 

anmäldes bara i efterhand i nämnden i juni 1966. Denna första sam-

manläggning var sålunda i princip enbart en fråga för de båda berörda 

kommunerna. 

I december 1966 uppdrog nämnden åt Svenska stadsförbundet att 

göra en sammanläggningsutredning för blocket. Denna utredning slut-

fördes i november 1967. I utredningen föreslogs att sammanläggningen 

av de kvarvarande kommunerna i blocket (Östra Fågelviks landskommun 

hade lagts samman med Karlstads stad vid 1967 års början, vilket behand-

las nedan) skulle ske vid årsskiftet 1970/1971. Utredningen var av detal-
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jerad karaktär och innehöll utöver en kartläggning av den kommunala 

verksamheten i de olika kommunerna bl.a. förslag till sammansättning av 

sammanläggningsdelegerade och ett avtal om ekonomisk reglering med 

anledning av att Väse landskommun skulle delas mellan Karlstads och 

Kristinehamns blivande kommuner. I juni 1968 beslöt samarbetsnämnden 

översända utredningen till kommunerna i blocket för ett principbeslut 

om sammanläggning 1971. Kommunerna skulle lämna sina svar senast 

vid månadsskiftet oktober/november 1968. En nämndledamot från Väse 

kommun, tillhörande Centerpartiet, lämnade en protokollsanteckning 

om att han i enlighet med tidigare beslut ville ha fram ett avtal mellan 

de blivande Karlstads och Kristinehamns kommuner om vården på ålder-

domshemmet i Väse för personer bosatta i Ölme församling. En ledamot 

(h) från Karlstads stad reserverade sig mot beslutet, då han ville hålla frå-

gan om en sammanläggning 1971 mer öppen. Dessutom var han tveksam 

till om Nors landskommun verkligen skulle ingå i sammanläggningen.  

Kommunernas ställningstaganden sköts emellertid upp. Samarbets-

nämnden gjorde nämligen, efter beslut i nämnden i oktober 1968, under 

slutet av år 1968 en kompletterande utredning om kommunsammanlägg-

ningen. Av den senare utredningen framgick det bl.a. att den centrala 

förvaltningen/administrationen i de fyra landskommunerna var av blyg-

sam omfattning. Antalet handläggartjänster, exklusive kontorister, skol-

ledare och arvoderade personer, uppgick till följande antal: Grava 3, Nor 

7, Nyed 5 samt Väse 2. Utredningen behandlade därutöver bl.a. frågor om 

befolkningsutveckling och kommunal ekonomi. Till kommunsamman-

läggningen 1971 återkommer jag nedan. 
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kommunsammanläggningen mellan karlstads stad och 
östra fågelviks kommun 1967

I april 1965 beslöt kommunalfullmäktige i Östra Fågelviks landskom-

mun begära att det tillsattes en utredning som syftade till att kommu-

nen kunde sammanläggas med Karlstads stad vid ingången av år 1967. 

En sådan utredning kom till stånd och på uppdrag av kommunblockets 

samarbetsnämnd utfördes den av Svenska stadsförbundet. I utredningen, 

som redovisades i slutet av augusti 1965, föreslogs det att en sammanlägg-

ning mellan staden och Östra Fågelviks landskommun borde äga rum vid 

årsskiftet 1966/1967. Av utredningen framgick det att den kommunala 

administrationen i Östra Fågelviks kommun var begränsad och utgjor-

des av kommunalnämndens ordförande, som tillika var kommunalkassör 

och föreståndare för kommunalkontoret, och av ett kontorsbiträde. Den 

kommunala personalen fanns främst inom skolväsendet, socialvården 

(åldringsvården) och inom den tekniska verksamheten. Den totala perso-

nalstyrkan uppgick bara till omkring 20 anställda.

Kommunalfullmäktige i Östra Fågelviks kommun beslöt, på grundval 

av utredningen, i oktober 1965, att tillsammans med Karlstads stad hos 

regeringen begära att kommunen lades samman med staden från ingång-

en av år 1967. Beslutet var enhälligt. Stadsfullmäktige i Karlstad fattade 

samma beslut i november 1965. Även här togs beslutet i full konsensus. I 

besluten angavs att det skulle tillsättas sammanläggningsdelegerade som 

skulle utöva beslutanderätten för den blivande kommunen i avvaktan på 

kommunsammanläggningen. Detta skedde med anledning av tillkomsten 

av en ny lag om sammanläggningsdelegerade som avsågs träda i kraft vid 
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1966 års början. Det angavs dock inget konkret förslag om hur många de-

legerade som borde finnas och därmed inte heller något om fördelningen 

mellan de båda kommunerna. 

När Länsstyrelsen sedan i början av 1966 begärde besked av kom-

munerna om hur många delegerade som borde utses ändrade sig kommu-

nerna och beslöt att dra tillbaka förslaget om att införa delegerade. Detta 

godtogs av Kammarkollegiet, men däremot kunde inte kollegiet godkänna 

att donationsfonderna från respektive kommun skulle bli gemensamma 

för den nybildade kommunen, utan de borde även fortsättningsvis vara 

separata för de båda kommundelarna. Kammarkollegiet föreslog sålunda 

att Östra Fågelviks kommun skulle läggas samman med staden från 1967 

års början och den sammanslagna kommunen skulle, föga förvånande, 

benämnas Karlstads stad. Nya stadsfullmäktige skulle väljas vid det ordi-

narie valet i september 1966. Däremot skulle mandattiden för kommunala 

styrelser och nämnder i staden upphöra ett år i förväg och nya stadsfull-

mäktige skulle välja styrelser och nämnder som tillträdde vid 1967 års 

början. Genom detta fick dels valet till stadsfullmäktige 1966 genomslag 

ett år i förväg mot vad som normalt ännu gällde vid denna tidpunkt, 

då det fanns ett års eftersläpning, dels blev personer från förutvarande 

Östra Fågelviks kommun valbara till de kommunala organen direkt vid 

sammanläggningen. Regeringen beslöt den 15 april 1966 att staden och 

landskommunen skulle sammanläggas vid 1967 års början.

kommunsammanläggningen 1971

Under år 1969 behandlade kommunerna inom Karlstads kommunblock 

två frågor som hade att göra med kommunblocksreformen. Den första var 
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principiell på ett nationellt plan och gällde ett yttrande till Kommunika-

tionsdepartementet om kommunblocksreformens fullföljande, alltså om 

den tydliga frivilliglinje gällande alla sammanläggningar som fastslagits 

av riksdagen år 1962 skulle upphävas. Det första alternativet innebar att 

sammanläggningar av kommunblock skulle kunna ske tvångsvis om mer-

parten av kommunerna i blocket var anhängare av en kommunsamman-

läggning. Alternativ två föreskrev att reformen skulle vara helt slutförd 

år 1974 och att det skulle vara möjligt att genomföra tvångsmässiga sam-

manläggningar både 1971 och 1974. Den andra frågan som kommunerna 

hade uppe till behandling under år 1969 var konkret och lokal. Den gällde 

om det skulle genomföras en total sammanläggning vid 1971 års början 

av de kommuner som helt eller delvis ingick i Karlstads kommunblock. 

Vid remissbehandlingen av alternativen om kommunblocksreformens 

slutförande intog alla kommunerna inom Karlstadsblocket en negativ in-

ställning till att upphäva frivilligprincipen, även om Karlstads stad höll 

öppet för en omprövning av principen i framtiden. 

Karlstads stadsfullmäktige framhöll att utifrån de erfarenheter som 

staden hade av samarbetet med de övriga kommunerna inom Karlstads 

kommunblock borde frivilligprincipen för alla sammanläggningar ligga 

fast. Behovet av att slutföra indelningsreformen var dock så stort att det, 

enligt stadsfullmäktige, kunde finnas behov av att vidta åtgärder för detta. 

Sådana åtgärder borde emellertid anstå ytterligare en tid för att se hur 

långt utvecklingen med sammanläggningar kunde gå enbart med frivil-

ligprincipen. Om en lagstiftning ändå skulle anses vara nödvändig borde 

den utformas i enlighet med det andra alternativet, dock att samman-

läggningsutredningarna borde genomföras av kommunblockens samar-

betsnämnder. Enligt Länsstyrelsens sammanställning över kommunernas 
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yttranden hade stadsfullmäktige därmed tillstyrkt alternativ två. Jag me-

nar att detta inte är korrekt, utan fullmäktige tillstyrkte faktiskt en bibe-

hållen frivilligprincip ytterligare en tid, vilket borde kunna tolkas som att 

det borde avvaktas hur många totala sammanläggningar av kommunblock 

som kom till stånd vid nästa sammanläggningstillfälle, som infann sig vid 

årsskiftet 1970/1971.  

Kommunalfullmäktige i Grava kommun ansåg att sammanläggningar 

av kommunblocken även fortsättningsvis borde genomföras på frivillig 

väg. Detta motiverades av att det fanns ett väl utvecklat samarbete inom 

Karlstadsblocket och att det redan pågick utredningar som syftade till 

kommunsammanläggning. Det var dock betydelsefullt att kommunerna 

hade handlingsfrihet när de beaktade de konsekvenser som sammanlägg-

ningsutredningarna pekade på. 

Även Nors kommunalfullmäktige ville behålla frivilliglinjen. Den an-

sågs nämligen positiv för upprätthållandet av den kommunala demokra-

tin, då medborgarnas intresse för frivilliga insatser för hembygden för-

stärktes och upprätthölls genom detta.  Fullmäktigebeslutet var inte enigt, 

då två ledamöter från Vänsterpartiet kommunisterna reserverade sig till 

förmån för alternativ två från Kommunikationsdepartementet.

I Nyeds kommun lämnades yttrandet av kommunalnämnden och i 

detta tog kommunen tydlig ställning för att behålla den frivilligprincip 

som lagts fast vid riksdagsbeslutet om kommunblocksreformen år 1962. 

Tvångsåtgärder riskerade nämligen att leda till motsättningar mellan 

kommunerna som var negativa för kommunernas framtida verksamhet. 

De utredningar, syftande till kommunsammanläggningar, som pågick på 

det lokala planet borde få genomföras i den takt som kommunerna fann 



323

lämplig. Nyeds kommun tog därför avstånd från de båda alternativ som 

lagts fram inom Kommunikationsdepartementet.

Väse kommunalfullmäktige menade att båda de kommunblock som 

kommunen tillhörde avsågs läggas samman vid 1971 års början. Därför 

fann inte kommunen något skäl till att göra någon förändring av regel-

verket, utan alla sammanläggningar borde ske frivilligt även i framtiden.

Besluten om att kommunsammanläggningen skulle äga rum vid års-

skiftet 1970/1971 togs i två steg. I början av år 1969 fattade kommunerna 

principbeslut om ett samgående år 1971. I detta ingick att definitivt ställ-

ningstagande i frågan skulle tas senast i december 1969. Inför det slutliga 

sammanläggningsbeslutet hade samarbetsnämnden upprättat ett relativt 

omfattande utredningsmaterial om konsekvenserna av sammanläggning-

en, inte minst om hur den nya sammanslagna kommunen skulle organi-

seras inom de olika kommunala verksamhetsområdena. Det fanns också 

ett avtal om ekonomisk reglering till följd av delningen av Väse kommun 

på blivande Karlstads respektive Kristinehamns kommun. Mellan reger-

ingens sammanläggningsbeslut och att sammanläggningen trädde i kraft 

skulle beslutanderätten utövas av sammanläggningsdelegerade. Efter en 

votering med röstsiffrorna åtta (socialdemokratiska ledamöter) mot sju 

(borgerliga ledamöter) hade samarbetsnämnden, som efter sammanlägg-

ningen mellan Karlstads stad och Östra Fågelviks landskommun 1967 

hade 15 ledamöter, föreslagit att delegerade skulle ha en sammansättning 

som framgår av tabellen nedan, där minoritetens förslag anges inom pa-

rentes. I detta beslutsunderlag ingick också det av Väse kommun krävda 

avtalet gällande vården på Granberga ålderdomshem i Väse för personer 

som var bosatta inom Ölme församling.
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Den borgerliga minoriteten i samarbetsnämnden ville sålunda istället ge 

Karlstads stad ytterligare en ledamot i sammanläggningsdelegerade, alltså 

43 ledamöter och 2 suppleanter, och därmed totalt 61 ledamöter och 20 

suppleanter i sammanläggningsdelegerade. Det officiella motivet var att 

staden på proportionella grunder utifrån den aktuella folkmängden hade 

rätt till 43 av de 60 plasterna i delegerade. Däremot hade Grava kommun 

egentligen bara rätt till tre ledamöter i delegerade, men eftersom kom-

munen enligt tidigare beräkningar haft rätt till fyra ledamöter, hade sam-

arbetsnämndens majoritet valt att gå på den preliminära proportionalitet 

som räknats fram i ett tidigare skede. Den borgerliga minoriteten i nämn-

den menade att om man utökade antalet ledamöter till 61 skulle Karlstads 

stad få en rättmätig representation. Grava kommun skulle samtidigt få sin 

tidigare utlovade representation. Antalet ledamöter i sammanläggnings-

delegerade blev en stridsfråga i merparten av kommunerna i blocket i 

samband med sammanläggningsbesluten. Detta utvecklas nedan.

Källa: Karlstads kommunarkiv, handlingar till protokoll för stadsfullmäktige i 
Karlstads stad 1969-12-18, Nr 213, Serie a, s 2.  

Tabell 5. Samarbetsnämndens majoritetsförslag till sammansättning av 
sammanläggningsdelegerade för karlstads kommunblock 1969

kommUn           anTal ordInarIe delegerade       anTal SUppleanTer

Karlstad                               (43) 42                                       (2)  3

Grava                           4           4

Nor                           6                                         6

Nyed                            5                   5

Väse                          3             3

ToTalT                                (61) 60                   (20) 21
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Stadsfullmäktige i Karlstad fattade principbeslut om att sammanlägg-

ningen skulle äga rum vid 1971 års början vid sitt sammanträde i februari 

1969. En ledamot från Moderata samlingspartiet reserverade sig mot be-

slutet. Han hade två grunder för detta, dels ville han ha en mer öppen 

skrivning om en sammanläggning verkligen skulle komma till stånd, dels 

ansåg han att det borde göras en särskild prövning huruvida Nors kommun 

borde ingå i sammanläggningen. Vid det definitiva sammanläggningsbe-

slutet i december 1969 fanns det enighet om att sammanläggningen skulle 

äga rum år 1971. Det uppstod dock konflikt om hur många samman-

läggningsdelegerade som totalt skulle väljas. Samarbetsnämndens social-

demokratiska majoritet hade alltså föreslagit 60, varav staden skulle välja 

42, medan drätselkammarens borgerliga majoritet föreslagit 61 delegerade 

och av dessa skulle 43 utses av staden. Frågan gick till votering och i denna 

röstade 25 ledamöter för 61 ledamöter i delegerade och 18 fullmäktigele-

damöter lade sin röst på alternativet med 60 delegerade. Konflikten följde 

partilinjerna, där borgerligheten och Vänsterpartiet kommunisterna ville 

ha 61 ledamöter, medan Socialdemokraterna röstade för 60 ledamöter.

I Grava kommun togs principbeslutet i full enighet. Däremot var inte 

enigheten total vid det definitiva beslutet i december 1969. En borgerlig 

fullmäktigeledamot yrkade att antalet ledamöter i sammanläggningsdele-

gerade skulle utökas från 60 till 61, varvid Karlstads stad fick 43 ledamöter. 

Två socialdemokratiska ledamöter yrkade att antalet ledamöter i delege-

rade skulle förbli 60. Förslaget om 61 ledamöter bifölls efter votering med 

röstsiffrorna 10 mot 9. Rösterna följde här helt den politiska blockgränsen, 

där de borgerliga ledamöterna ville ha 61 delegerade, medan de socialde-

mokratiska ledamöterna röstade för 60 ledamöter. Sju socialdemokratiska 

ledamöter reserverade sig mot beslutet, då de ansåg att staden inte skulle 
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få en större representation i sammanläggningsdelegerade än vad som fö-

reslagits av samarbetsnämnden. En ledamot i fullmäktige, tillhörande det 

socialdemokratiska partiet, ifrågasatte om inte sammanläggningen borde 

ske först år 1974, då det enligt lagstiftningen var tvunget att gå samman. 

Enligt hans uppfattning fanns det inga fördelar med en sammanläggning 

redan år 1971. Detta avslogs utan votering eller reservation.

Väse kommunalfullmäktige fick fatta två beslut om kommunsam-

manläggning i mars 1969. Ett principbeslut gällande Karlstadsblocket om 

sammanläggning år 1971 och ett om samgående 1971 för Kristinehamns-

blocket. I båda fallen togs besluten i konsensus. Även det slutliga beslutet 

om sammanläggning i Karlstads kommunblock 1971, fattat i december 

1969, togs i full enighet i fullmäktige. Fullmäktige beslöt dock att antalet 

ledamöter i sammanläggningsdelegerade borde utökas från 60 till 61, var-

vid staden fick ytterligare en ledamot. Detta skedde enhälligt. Kommunal-

nämndens ordförande, tillhörande Centerpartiet, gjorde ett lätt vemodigt 

yttrande som fördes till protokollet, där han uttryckte att det fanns en 

viss tragik i beslutet, då Väse kommun därmed skulle upphöra som egen 

kommun.

Även Nyeds kommunalfullmäktige beslutade i februari 1969 att till-

styrka fortsatta utredningar med syfte att åstadkomma en total kommun-

sammanläggning vid 1971 års början. Vid det definitiva beslutet om sam-

manläggning, som togs i december 1969, uppnåddes enighet om att en 

total sammanläggning av kommunblocket skulle komma till stånd. Däre-

mot blev det votering om det totala antalet ledamöter i sammanläggnings-

delegerade. Kommunalnämndens borgerliga majoritet hade föreslagit att 

antalet ledamöter i sammanläggningsdelegerade utökades från 60 till 61. 

En socialdemokratisk fullmäktigeledamot yrkade att antalet ledamöter i 
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delegerade skulle förbli 60. Efter votering med röstsiffrorna 21 mot 14 och 

1 nedlagd röst beslöt fullmäktige att bifalla kommunalnämndens förslag 

om 61 ledamöter i sammanläggningsdelegerade. Konfliktdimensionen 

följde i princip blockgränsen, där borgerligheten ville ha 61 ledamöter, 

medan Socialdemokraterna röstade för 60 ledamöter.

Vid sammanläggningsbesluten i Nors kommunalfullmäktige 1969 

uppnåddes det inte någon konsensus varken vid det första eller andra be-

slutet. Vid principbeslutet i mars 1969 blev det votering. I denna biföll 

21 ledamöter förslaget om att i princip godkänna en sammanläggning 

år 1971, medan 10 ledamöter, utgörande alla 10 närvarande ledamöterna 

från de borgerliga partierna, bara ville ha en skrivning om en eventuell 

sammanläggning 1971. De reserverade sig också mot beslutet. Det defi-

nitiva sammanläggningsbeslutet i december 1969 togs efter votering med 

röstsiffrorna 24 mot 10, där 9 av 10 ledamöter som röstade emot sam-

manläggning tillhörde borgerligheten. Fem ledamöter från Centerpartiet 

och Folkpartiet anmälde reservation mot beslutet. Till skillnad från i de 

andra kommunerna i blocket framkom inga förslag om att utöka antalet 

ledamöter i sammanläggningsdelegerade från 60 till 61, utan kommunen 

följde förslaget från samarbetsnämnden.

Borgerligheten i Nors landskommun och en enskild socialdemokra-

tisk ledamot i Grava kommunalfullmäktige var sålunda de enda fullmäk-

tigeledamöterna i hela kommunblocket som motsatte sig en samman-

läggning år 1971. Den socialdemokratiske politikern i Grava kommun 

lämnade dock ingen reservation mot beslutet. Det kan alltså konstate-

ras att samtliga fem fullmäktigeförsamlingar var eniga om att det skulle 

ske en kommunsammanläggning av hela kommunblocket vid årsskiftet 

1970/1971. Däremot gick frågan om det totala antalet ledamöter i sam-
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manläggningsdelegerade till votering i Karlstads stadsfullmäktige och i 

kommunalfullmäktige i Grava och Nyed. I alla tre kommunerna segrade 

förslaget om att utöka från 60 till 61 delegerade. De borgerliga partierna 

ville utöka till 61, medan Socialdemokraterna ville hålla fast vid 60 leda-

möter i sammanläggningsdelegerade. Det fanns med andra ord en par-

tipolitisk konfliktdimension i frågan. Vid en närmare granskning av de 

parti- och blockpolitiska styrkeförhållandena i de fem kommunerna går 

det att se en högst sannolik förklaring till varför konflikten uppstod.

Under den aktuella mandatperioden för fullmäktige, 1967–1970, som 

baserades på valresultatet i 1966 års kommunalval, fanns det en borgerlig 

fullmäktigemajoritet i tre av kommunerna. Det gällde Karlstads stad (23 

borgerliga ledamöter mot 22 socialistiska ledamöter), Nyeds landskom-

mun (22 borgerliga mot 18 socialister) och Väse landskommun (24 borger-

liga mot 11 socialister). I Grava landskommun rådde det en total jämvikt 

mellan de två traditionella politiska blocken, då de tre borgerliga par-

tierna tillsammans hade 10 fullmäktigemandat och Socialdemokraterna 

och Vänsterpartiet kommunisterna också hade 10 platser. I Nors lands-

kommun fanns det en stark socialistisk majoritet med 23 mandat, medan 

borgerligheten bara förfogade över 12 fullmäktigemandat.

Om Karlstads stad fick 42 ledamöter i sammanläggningsdelegerade 

skulle de båda politiska blocken vardera få 21 platser. Om det däremot blev 

43 platser för staden fick borgerligheten 22 platser i delegerade, medan de 

båda socialistiska partierna erhöll 21 platser. I Grava kommun, med fyra 

ledamöter i delegerade, fick båda blocken två ledamöter. I Nors kommun, 

med sex ledamöter i delegerade, fick de socialistiska partierna utifrån en 

proportionell grund fyra ledamöter och borgerligheten enbart två leda-

möter. Av Nyeds kommuns fem ledamöter i delegerade skulle tre gå till 
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borgerligheten och två till de socialistiska partierna. Slutligen skulle den 

borgerliga majoriteten i Väse kommun ta två av kommunens tre ledamö-

ter i delegerade, medan den socialistiska minoriteten fick en ledamot. Vid 

en summering av denna sifferexercis visar det sig att vid alternativet med 

60 ledamöter i sammanläggningsdelegerade skulle båda de två traditionel-

la politiska blocken få 30 ledamöter i delegerade. Detta kunde mycket väl 

leda till att uppdragen som ordförande och vice ordförande i delegerades 

olika organ tillsattes efter lottning, under förutsättning att blocken konse-

kvent höll ihop. Om Karlstads stad istället fick 43 ledamöter i delegerade 

så skulle de tre borgerliga partierna få majoritet i delegerade med 31 mot 

30 platser för de socialistiska partierna.

Sammanläggningsdelegerade var som tidigare nämnts bara ett tem-

porärt organ, men många organisatoriska beslut för den nya kommunen 

skulle ändå tas av detta organ. Detta torde vara en viktig förklaring till 

att en till synes trivial fråga vid besluten om kommunsammanläggning 

fick en så stor betydelse. Det kan noteras att kommunfullmäktige i den 

nybildade kommunen fick 61 ledamöter vid det första valet år 1970. Den 

gången blev det emellertid socialistisk majoritet i kommunfullmäktige 

med minsta marginal, då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kom-

munisterna fick 31 mandat, medan de tre borgerliga partierna tog hand 

om 30 mandat. 

Kommunernas ansökan om kommunsammanläggning överlämnades 

sedan till Kammarkollegiet den 29 december 1969. Kollegiet lämnade sitt 

förslag vidare till regeringen i början på mars 1970. I fråga om antalet 

sammanläggningsdelegerade angavs följande: ”Vad angår sammanlägg-

ningsdelegerade för Karlstads nybildade kommun har alla de berörda kom-

munerna utom Nor beslutat om en sådan ändring i samarbetsnämndens 
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förslag att Karlstads stad skall utse 43 delegerade och 2 suppleanter i stället 

för 42 delegerade och 3 suppleanter. Beslutet torde böra meddelas i enlig-

het med vad flertalet av kommunerna föreslagit”. I övrigt innehöll inte 

kollegiets förslag några egentliga förändringar i relation till samarbets-

nämndens förslag och kommunernas sammanläggningsbeslut. Avtalet 

om ekonomisk reglering med anledning av delningen av Väse kommun 

hade emellertid förändrats något, men detta tillstyrktes också av kollegiet. 

Regeringen fattade sedan det formella sammanläggningsbeslutet den 20 

mars 1970 och detta beslut föreskrev att det skulle bli 61 ledamöter i sam-

manläggningsdelegerade.

Under mars och april 1970 valde kommunerna sina ledamöter i sam-

manläggningsdelegerade. I samtliga fem kommuner kunde valen tas i 

konsensus i fullmäktige. De totalt 61 platserna fördelades mellan parti-

erna enligt följande: Socialdemokraterna 29, Vänsterpartiet kommunis-

terna 1, Centerpartiet 8, Folkpartiet 10 och Moderata samlingspartiet 13. 

Sammanlagt blev det sålunda 30 ledamöter för de socialistiska partierna 

och 31 från borgerligheten. Utfallet var alltså helt i enlighet med den ovan-

nämnda förutsägelsen. 

Sammanläggningsdelegerade höll sitt första sammanträde den 20 maj 

1970. Vid detta möte behandlades inte minst val till olika organ, bl.a. till 

sammanläggningsdelegerades arbetsutskott. Till ordförande i delegerade 

valdes Carl E. Carldén (fp) från Karlstads stad, medan Malte Eurenius (s), 

även han från Karlstads stad, blev vald till vice ordförande. Båda valen 

skedde i enighet. Däremot blev det strid om posten som ordförande i 

sammanläggningsdelegerades arbetsutskott, som motsvarade kommunens 

styrelse (drätselkammare/kommunalnämnd). Med röstsiffrorna 32 mot 29 

valdes Nils Herting (m) från Karlstads stad till ordförande. Motkandidat 
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Karlstads kommun från 1971. Källa: Karlstads kommunarkiv.
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var Nils Wallander (s), Karlstads stad. Denne valdes istället utan votering 

till vice ordförande i arbetsutskottet. Skälet till att röstsiffrorna blev 32 

mot 29 istället för 31 mot 30 berodde på att en socialdemokratisk ledamot 

från staden var frånvarande och ersattes av en suppleant från borgerlig-

heten. Arbetsutskottet bestod av totalt 11 ledamöter, 6 borgerliga och 5 

socialdemokrater. Hela 9 av 11 ledamöter hämtades från Karlstads stad, 

medan Nyeds och Nors landskommuner fick med var sin ledamot. Bland 

suppleanterna blev landskommunerna lite bättre företrädda, då 5 av 13 

suppleanter företrädde dessa kommuner (2 från Väse, 2 från Grava och 1 

från Nyed).

Det stora flertalet av kommunblocken i Värmlands län blev samman-

slagna till en kommun senast vid årsskiftet 1970/1971, vilket betyder att 

Karlstads kommunblock låg i fas med merparten av kommunblocken i 

länet. Bland de kommunblock som lades samman 1971 fanns Karlstads 

grannkommuner Kristinehamn, Filipstad och Kil. Även grannkommunen 

Grums blev färdigbildad vid samma tidpunkt, men där hade huvuddelen 

av sammanläggningen ägt rum redan vid 1969 års början. Utifrån den 1971 

gällande kommunblocksindelningen återstod sammanläggningar i 4 av de 

totalt 18 kommunblocken i länet. De fyra kommunblocken var: Forshaga, 

Hagfors, Kyrkheden (Ekshärad) och Årjäng. Inom det sistnämnda kom-

munblocket hade det emellertid skett en partiell sammanläggning år 1971, 

varvid tre av fyra kommuner i blocket gått samman till en kommun. I 

april 1972 beslutade emellertid regeringen, efter förslag från Länsstyrel-

sen i Värmlands län, att reducera antalet kommunblock i länet från 18 

till 16. De två kommunblock som drogs in var dels Kyrkheden, som be-

stod av Ekshärads (centralortskommun) och Norra Ny kommuner, dels 

Sysslebäck, som endast bestod av Finnskoga-Dalby kommun. Ekshärads 
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Karlstads stads sista stadsfullmäktigesammanträde den 17 december 
1970. Dess sista ordförande Carl-Erik Carldén stående till vänster i bild.
Källa: Karlstads kommunarkiv. 

kommun överfördes till Hagfors kommunblock, medan Norra Ny och 

Finnskoga-Dalby kommuner lades till Torsby kommunblock. Båda block-

en var belägna i länets norra del, närmare bestämt i den Övre Klarälvda-

len. Motivet till den ändrade blockindelningen var framförallt den stora 

folkminskningen i de båda indragna blocken, i synnerhet i Sysslebäcks 

kommunblock. År 1974 fullföljdes kommunblocksreformen i länet (och i 

landet som helhet), varvid det skedde kommunsammanläggningar inom 

Forshaga, Hagfors, Torsby och Årjängs kommunblock. Antalet kommu-

ner i länet blev därmed 16 och denna siffra står sig ännu 38 år senare.
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    Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindelningen, volym 5: 
    Länsstyrelsens sammanställning av inkomna yttranden över promemorian angående  
    kommunindelningsreformens fullföljande.
Protokoll Stadsfullmäktige i Karlstads stad 1969-02-20. 
Karlstads stadsfullmäktiges skrivelse till Länsstyrelsen i Värmlands län 1969-02-20.
Protokoll kommunalnämnden i Nyeds landskommun 1969-01-16, med tillhörande. 
Nyeds landskommuns skrivelse till Länsstyrelsen i Värmlands län 1969-01-31.
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Civildepartementets arkiv:
Konseljakt Civildepartementet 1970-03-20, Nr 45, Sammanläggning av kommuner  
    inom Karlstads och Kristinehamns kommunblock: 
Voteringsbilaga till Protokoll Nors kommunalfullmäktige 1969-12-17, § 83.
Kammarkollegiets yttrande till Civildepartementet om sammanläggning inom Karl- 
    stads och Kristinehamns kommunblock, 1970-03-03.
Konseljakt Civildepartementet 1972-04-21, Nr 1, Förslag till ändring av planen för in-
delning av Värmlands län i kommuner, såvitt avser kommunerna i norra Värmland: 
Länsstyrelsens skrivelse till Civilministern 1972-01-18. 

Karlstads kommunarkiv
Karlstads stad, stadsfullmäktiges arkiv, protokoll och handlingar till protokoll 
    1946–1970. 
Karlstads kommunblocks samarbetsnämnds arkiv, protokoll 1965–1969.
Karlstads kommunblocks sammanläggningsdelegerades arkiv, protokoll 1970.
Grava kommun 1863–1970, kommunalfullmäktiges arkiv, protokoll 1961–1970.
Grava kommun 1863–1970, kommunalnämndens arkiv, protokoll med bilagor 1961.
Nors kommun 1952–70, kommunalfullmäktiges arkiv, protokoll 1964–1970. 
Nyeds kommun 1952–70, kommunalfullmäktiges arkiv, protokoll 1964–1970.
Väse kommun 1952–70, kommunalfullmäktiges arkiv, protokoll med bilagor 1963–
1970.
Östra Fågelviks kommun 1863-1966, kommunalfullmäktiges arkiv, protokoll 1964–
1965.

 tryckt källmaterial
Offentligt tryck
Allmänna valen 1970, Del 2. 
Kommunala valen 1966, Del 2
PM Kommunikationsdepartementet 1968:13, Kommunindelningsreformens fullföljande.
Proposition 1961:180, Om översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuner. 
Proposition 1969:103, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommun- 
     indelningen.
Protokoll Första kammaren (FK) 1962–1969.
Protokoll Andra kammaren (AK) 1962–1969.
SFS 1862:13, Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning om kommunalstyrelse på landet.
SFS 1862:14, Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning om kommunalstyrelse i stad.
SFS 1862:15, Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning om kyrkostämma, samt kyrkoråd och 
   skolråd.
SFS 1950:94, Ny kommunal indelning i Värmlands län.
SFS 1964:162, Om fastställda planer för länens indelning i kommuner (kommunblocks- 
    indelning).
SFS 1970:617, Om beslutade ändringar i planerna för länens indelning i kommuner 
    (kommunblocksindelning).
SFS 1973:795, Om länens indelning i kommuner. 
SOU 1961:9, Principer för en ny kommunindelning. 
Utlåtanden Konstitutionsutskottet (KU) 1962–1969
Årsbok för Sveriges kommuner 1952–1962. 
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Tidningar
Värmlands Folkblad (s) 1962–1970. 
Nya Wermlands-Tidningen (h/m) 1962–1970. 
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