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Abstract  
 
I denna uppsats har mötesprotokoll undersökts från de kommuner som genom 

storkommunreformen 1952 kom att bilda Himledalens kommun, vilket idag är en del av 

Varbergs kommun. Utifrån protokollen har en argumentationsanalys gjorts av kommunernas 

ställningstagande i frågan, i syfte att urskilja vilka argument som presenterades för eller emot 

de av länsstyrelsen utformade förslagen till ny kommunindelning. Kommunernas 

argumentation har sedan jämförts med varandra och satts i relation till Erik Wångmars modell 

över de vanligast förekommande argumenten som figurerade i anslutning till 

storkommunreformen. Argumentationen har även relaterats till begreppen lokal identitet och 

centrum-periferi-teorin. Resultatet från undersökningen visar att flera kommuner inledningsvis 

önskade ingå i andra konstellationer, men att de till slut godkände det förslag som länsstyrelsen 

förordade. Hunnestads kommun ångrade emellertid sitt beslut och försökte in i det sista, dock 

utan framgång, att få till ett utträde ur Himledalens kommun. Resultatet visar även att 

kommunernas argumentation till stor del utgick från samma argumentkategorier, samt att 

centrum-periferi var en vanligare utgångspunkt än lokal identitet i kommunernas 

argumentation.  

 

Nyckelord: Storkommunreformen, kommunsammanslagningar, Himledalen, lokal identitet, 

centrum-periferi, argumentationsanalys.  
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1. Inledning 
 
För den moderna människan är kommunen oftast inte längre en enhet som markerar 

samhörighet och lokal identitet. Detta kan bero på att dagens kommuner vuxit sig så stora, både 

vad gäller invånarantal och geografisk storlek. Med tusentals invånare utspridda på tusentals 

kvadratkilometer blir det allt svårare att känna samhörighet på samma sätt som var brukligt vid 

tillkomsten av de första kommunbildningarna i Sveriges historia. År 1862 övergick en del av 

ansvaret som de gamla socknarna haft, av vilka många hade medeltida anor, till de nybildade 

kommunerna, vilka dock rent geografiskt antog ungefär samma form som socknarna.1 Tusentals 

socknar gav således upphov till tusentals s.k. landskommuner där det kunde finnas mindre än 

ett hundratal invånare.2 Gemenskapen som funnits inom de tidigare socknarna levde på så vis 

kvar även i den nya förvaltningsformen. I takt med att välfärdssamhället växer fram under 1900-

talets första hälft ökade följdriktigt kommunens åtaganden och ansvar. För att detta pussel 

skulle gå ihop ekonomiskt för alla kommuner var en reform nödvändig.3   

 

Under 40-talet tillsattes utredningar om hur en sådan skulle kunna genomföras, varpå de många 

kommunerna i landet ombads yttra sin åsikt om de preliminära förslag som framlades. Eftersom 

samtliga politiska partier insåg att en reform var nödvändig blev det heller inte några långdragna 

strider innan ett beslut kunde klubbas i riksdagen4, och genomförandet på lokal nivå påbörjas. 

1952 bantades antalet kommuner i landet från drygt 2 500 till drygt 1 000, vilket innebar att de 

flesta kommuner blivit tvungna att sammanslås med en eller flera grannkommuner. Den 

uråldriga gemenskapskretsens och beslutsfattandets begränsning till den egna kommunen 

utmanades nu av inflytande från andra kommuner, vilka kunde betraktas som fiende såväl som 

frände. Till följd av dessa omvälvande förändringar i människors livsvillkor som 

storkommunreformen gav upphov till, både på gott och ont, har den kommit att kallas för en 

                                                
1 Erik Wångmar, Från sockenkommun till storkommun: en analys av storkommunreformens 
genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext. Doktorsavhandling, Växjö 
universitet, 2003, s.2. 
2 Statens offentliga utredningar (SOU) 1945:38 s.28.  
3 Wångmar, 2003, s.84-85. 
4 Ulrika Ekström von Essen, Den socialdemokratiska mönsterkommunen. I: Aronsson, Peter, 
Nilsson, Lars & Strömberg, Thord (red.) Storkommunreformen. Striden om folkhemmets 
geografi. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 2003, s.29. 
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”tyst revolution”.5 Reformen genomfördes snabbt, men lika snabbt kom politikerna till insikt 

om att ännu en reform snart var nödvändig. I denna reform, vilken fullbordades 1974, minskade 

antalet kommuner från drygt 1 000 till 280.6 Skatteunderlaget blev större, förvaltningen 

effektivare. Men vad hände med beslutsfattandets lokala förankring och identiteten? Svaren kan 

sökas hos de många större kommuner idag där människor känner sig avskärmade från 

beslutsinstanserna, och där den lokala identiteten inte längre inbegriper kommunen, utan 

snarare hembyn eller stadsdelen.  

 

Då den tidigare forskningen kartlagt och undersökt kommunsammanslagningen 1952 på ett i 

första hand nationellt plan, har det medfört att flera lokala perspektiv till dags dato inte varit 

föremål för undersökning. Varbergs kommuns före detta storkommuner är några av dessa. Med 

anledning av detta kommer Himledalens, vilken var en av dessa storkommuner, tillkomst att 

studeras närmare. Himledalen bestod tidigare av sex landskommuner: Grimeton, Gödestad, 

Hunnestad, Nösslinge, Rolfstorp samt Skällinge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 von Essen, 2002, s.27. 
6 Wångmar, 2003, s.2. 
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2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen kring kommunsammanslagningen 1952 är på ett nationellt plan 

tämligen omfattande. Flera av de forskare som studerat det nationella perspektivet har även 

gjort lokala nedslag för att ge en så heltäckande och nyanserad bild som möjligt av reformen. 

Att täcka in samtliga lokala perspektiv i landet är emellertid oerhört krävande, och mer eller 

mindre ogörligt att få in i ett enskilt verk. Detta har således utmynnat i att flera lokala perspektiv 

på kommunsammanslagningen ännu inte utforskats.   

 

2.1 Nationell nivå 
En forskare kring svensk kommunhistoria är historikern Erik Wångmar. I hans omfattande 

avhandling Från sockenkommun till storkommun presenteras en nationell redogörelse för 

storkommunreformens bakgrund, genomförande och följder under perioden 1946-1952. Den 

nationella bilden kompletteras även av lokala inslag, vilket bidrar till att ge en mer nyanserad 

bild av vilka problem de olika kommunerna befarade att sammanslagningarna kunde medföra. 

I den tidigare kommunforskningen återfinns flertalet fallstudier av enskilda län eller kommuner. 

Resultaten av dessa uppvisar varierande resultat. I en del fall tillstyrker kommunen ifråga 

länsstyrelsens förslaget, medan det i andra fall uttrycks motvilja. Wångmars avhandling ger 

genom sin kvantitativa undersökning en mer heltäckande bild av landets kommuners 

ställningstagande i frågan om sammanslagningen, samt av vilka orsaker och motiv som legat 

bakom dessa. Resultaten från undersökningen bildar en modell över de vanligaste argumenten 

bakom ett eventuellt motstånd mot reformen7, vilken blir aktuell att applicera även på min 

undersökning. Vidare bygger Wångmar upp ett mångfacetterat avsnitt bestående av olika 

analysmodeller och tolkningsramar för sin undersökning, där han exempelvis utgår ifrån teorier 

om lokal identitet och centrum-periferi.8 Med sin gedigna bakgrundshistoria till reformen, som 

tar avstamp i den tradition av lokalt självstyre som funnits i Sverige även före 1862 års 

kommunreform, bidrar Wångmar till att klargöra strukturella förhållanden, vilket är nödvändigt 

för att förstå den omvälvande förändring som storkommunreformen faktiskt var. Wångmars 

avhandling blir följaktligen synnerligen relevant eftersom min undersöknings metod och, till 

viss del, teoretiska ram härrör från avhandlingen, samtidigt som den historiska bakgrunden 

bitvis hämtas härifrån.  

                                                
7 Wångmar, 2003, s.187. 
8 Ibid. s.43. 
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Ett annat centralt verk på nationell nivå är Storkommunreformen 1952: striden om folkhemmets 

geografi med historikerna Peter Aronsson, Lars Nilsson och Thord Strömberg som redaktörer. 

Denna antologi med bidrag från olika forskare tillkom som ett kommunhistoriskt 

samverkansprojekt mellan universiteten i Stockholm, Växjö och Örebro. Redan nämnda Erik 

Wångmar har medverkat vid tillkomsten av detta verk genom att författa ett kapitel om 

reformens praktiska genomförande.9 Lars Nilsson fyller med sitt bidrag ”Kommunernas plats. 

Indelningsreformer i historiskt perspektiv” i den historiska bakgrunden på ett mer kortfattat och 

lättillgängligt vis än den gedigna bakgrundspresentation som Wångmar framlägger i sin 

avhandling.10 På ett mer idéhistoriskt plan beskriver Ulrika Ekström von Essen hur reformen 

initierades och drevs igenom på ett nationellt plan med de socialdemokratiska politiska 

arkitekterna i spetsen.11 Detta kapitel ger en intressant vinkel på vilka avsikter som fanns med 

reformen och hur folkets medhåll skulle vinnas på bästa sätt.  

 

Den nationella nivån kan även undersökas ur ett demokratiskt perspektiv av en kommunreform,  

vilket är i fokus i Peder Nielsens doktorsavhandling Kommunindelning och demokrati: Om 

sammanläggning och delning av kommuner i Sverige från 2003. I sin undersökning tittar 

Nielsen närmare på tre aspekter av demokrati och hur de påverkats av kommunreformer: 

gemenskap, legitimitet samt politiskt deltagande. Han genomför en kvantitativ undersökning 

där enkäter med frågor om lokal demokrati skickades ut till ett stratifierat urval av Sveriges 

befolkning om 2300 personer. En slutsats av hur kommunsammanslagningar påverkar den 

lokala demokratin är att den kan ha negativ inverkan. Det optimala formatet ur ett demokratiskt 

perspektiv anses istället vara mindre kommuner med endast ett urbant centrum.12 Nielsens 

utförligt demokratiska perspektiv blir relevant för denna undersökning såtillvida att just den 

demokratiska aspekten kan vara en av orsakerna bakom en kommuns motvilja till 

sammanslagning. Nielsen diskuterar även centrum-periferi ur ett kommunalt perspektiv, ett 

förhållande som är relevant när det kommer till den teoretiska ramen för denna undersökning. 

                                                
9 Erik Wångmar, ”Storkommunens genomförande–nationellt och lokalt” i Aronsson, Peter, 
Nilsson, Lars & Strömberg, Thord (red.). Storkommunreformen. Striden om folkhemmets 
geografi. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 2002. 
10 Lars Nilsson, ”Kommunernas plats: Indelningsreformer i historiskt perspektiv”, i: 
Aronsson, Peter, Nilsson, Lars & Strömberg, Thord (red.) Storkommunreformen 1952: 
Striden om folkhemmets geografi. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 2003. 
11 von Essen, 2003. 
12 Peder Nielsen, Kommunindelning och demokrati: om sammanläggning och delning av 
kommuner i Sverige. Doktorsavhandling, Uppsala universitet, 2003, s.206.  
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2.2 Lokal nivå 
På mer lokal nivå är forskningen tämligen omfattande, men till följd av det digra antalet 

kommuner som bildades finns det alltjämt många outforskade lokala områden. Erik Wångmar 

genomför i sin avhandling inte enbart den kvantitativa undersökning som redan nämnts, utan 

även mer lokalt orienterade undersökningar där Kronobergs län studeras närmare. Valet av län 

baserades på att det representerade den genomsnittliga minskningen av antal kommuner i 

landet, samt att länets kommuner var de som utsattes för flest tvångssammanslagningar i 

landet.13 I denna kvalitativa undersökning är det kommunala protokoll samt memoarer och 

biografier som utgör primärmaterialet. Utöver de många forskare som genomfört fallstudier av 

enskilda län och kommuner med olika utgångspunkter har ämnet även varit föremål för 

studentuppsatser, där författarna tenderar att fokusera på lokala nedslag i en omfattning som 

sällan förekommer i de mer nationellt orienterade verken. I Wångmars redan nämnda bidrag 

till antologin Storkommunreformen 1952 görs ett lokalt nedslag i blivande Madesjö kommun i 

Kalmars län, vilket Wångmar menar är ett bra exempel på de konflikter som kunde uppstå när 

storkommunreformens principer mötte verklighetens lokala självstyre. De inblandade 

kommunerna ville, inte helt ovanligt, förbli självständiga kommuner, men insåg alltjämt det 

orealistiska i ett sådant utfall, och kompromissade sig fram genom sina motstridiga viljor till 

ett acceptabelt beslut.14 Fallet är även ett exempel på där de kommunala kraven hade inverkan 

på besluten från länsstyrelsen och kammarkollegiet.  

 

En tidigare uppsats som kan relateras till föreliggande uppsats skrevs av Ambjörn Lindfors vid 

Halmstad Högskola 2009 och är betitlad Kommunsammanläggningar i Halland: En jämförelse 

av attityder och problem inför kommunreformerna 1952 och 1974 i Halland. Denna uppsats 

behandlar storkommunreformen 1952 samt kommunblocksreformen 1974 i södra och mellersta 

Halland utifrån artiklar publicerade i Hallandsposten året före samt samma år som de respektive 

reformerna trädde i kraft. Denna uppsats blir relevant då den undersöker ett närliggande område 

till det som jag avser undersöka, utan att undersöka samma område, även om metoden och 

materialet är av annorlunda art. Resultatet av denna undersökning visar att de röster som kom 

till tals i tidningarnas insändare och debattartiklar till övervägande del förhöll sig negativt 

inställda till reformen. Motståndet baserades främst på uppfattningen att det saknades fasta 

principer för hur de nya kommunbildningarna skulle struktureras, exempelvis gällande 

                                                
13 Wångmar, 2003, s.58. 
14 Wångmar, 2002, s.74. 
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centralort. Det påpekades även att de nya kommunerna inte var en tillräcklig åtgärd i 

förhållande till samhällsutvecklingen i övrigt, och att den ekonomiska situationen på lång sikt 

inte skulle förbli bärkraftig.15  

 

Ytterligare en studentuppsats liknar till metod och material den undersökning som jag avser 

genomföra. Uppsatsen är författad av Roger Johansson och heter 

Storkommunsammanslagningen i nuvarande Karlstad kommun 1952: En 

argumentationsanalys. I denna uppsats undersöks kommunarkiven i de berörda 

landskommunerna inför reformen, samt Värmlands länsstyrelses arkiv, vilket adderar ett statligt 

perspektiv på skeendet. Undersökningen fokuserar på att lyfta fram de argument för och emot 

sammanslagningen som de berörda landskommunerna presenterade. Både användningen av 

metod i form av argumentationsanalys så väl som primärmaterial relaterar till förestående 

undersökning. I undersökningens resultat visar det sig att samtliga av de berörda kommunerna 

som skulle komma att uppgå i Karlstad kommun inledningsvis ville kvarstå som självständiga 

kommuner, även om en av kommunerna insåg att det inte var realistiskt med tanke på dess 

storlek. Det främsta argumentet som framfördes mot att uppgå i Karlstad kommun kom från de 

kommuner som redan hade en tydlig centralort och därmed såg Karlstad som ett hot mot denna, 

medan de kommuner som inte hade en centralort var mer benägna att sammanslås med Karlstad. 

I första hand var det således geografiska argument som presenterades mot en 

sammanslagning.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Ambjörn Nilsson, Kommunsammanläggningar i Halland: En jämförelse av attityder och 
problem inför kommunreformerna 1952 och 1974 i Halland. Högskolan i Halmstad, 2010, 
s.40. 
16 Roger Johansson, Storkommunsammanslagningen i nuvarande Karlstads kommun 1952. 
Karlstad universitet, 2013, s.32-33. 
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3. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Himledalens tidigare landskommuner tog 

ställning till de förslag till ny kommunindelning som länsstyrelsen presenterade i anslutning till  

storkommunreformen 1952. Syftet är även att undersöka vilka argument de respektive 

landskommunerna presenterade för och emot att ingå i en särskild kommunbildning. Ytterligare 

en avsikt är att sätta undersökningens resultat i förhållande till Anders Salomonssons teori om 

lokal identitet, vilken kommer att diskuteras utförligare under teoriavsnittet. För att uppnå 

undersökningens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 

• Hur tog de berörda landskommunerna ställning till länsstyrelsens förslag till ny 

kommunindelning? 

• Vilka argument presenterades för och emot de olika förslagen?  

• Vilka uttryck för lokal identitet kan urskiljas i kommunernas argumentation?  
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4. Material  
 
Det empiriska underlaget till denna uppsats består i primärmaterialsform av kommunala 

mötesprotokoll från kommunalfullmäktige, kommunalnämnden samt kommunalstämman i de 

fem landskommuner som sedan tillsammans med Gödestad landskommun uppgick i 

Himledalens storkommun: Grimeton, Hunnestad, Nösslinge, Rolfstorp samt Skällinge. 

Anledningen till att Gödestads motsvarande protokoll inte undersökts är att de helt enkelt 

sakandes i Varbergs kommunarkiv. Tillgången till material från de olika kommunala 

instanserna varierar mellan kommunerna. Det vanligaste förhållandet är dock att 

kommunalnämndens protokoll är tillgängligt tillsammans med antingen kommunalfullmäktiges 

eller kommunalstämmans protokoll. En fullständig redogörelse för vilka instansers protokoll 

som funnits tillgängliga för de respektive kommunerna presenteras senare i tablå 1. Avsaknaden 

av protokoll från någon instans för varje enskild kommun kan visserligen medföra att brister i 

helhetsbilden förekommer, men beaktat att de olika kommunerna i sina protokoll oftast 

avhandlar kommunsammanslagningen i samtliga instanser bör detta inte utgöra ett allt för stort 

problem. Ytterligare en möjlig brist med materialet är dess formella art. Protokoll fångar 

naturligtvis inte upp allting som verbaliseras under ett möte, utan oftast är det endast 

väsentligheterna som summariskt noteras. I mitt fall skulle detta kunna medföra att 

motiveringar bakom ställningstagande och beslut uteblir. Utöver de kommunala protokollen 

kommer även en handling ur Hallands läns landskanslis arkiv att utgöra ett primärmaterial. 

Denna handling är länsstyrelsens utkast till ny kommunindelning, där det framgår hur förslagen 

var utformade.  

 

Det hade naturligtvis varit intressant och säkerligen fruktbart att studera även de andra blivande 

storkommunernas tillkomst i det som idag utgör Varbergs kommun. En sådan undersökning är 

emellertid avsevärt mer tidskrävande då materialet som ska bearbetas är omfattande för varje 

enskild kommun i sig. Inte minst då merparten av materialet är handskrivet och därmed 

betydligt mer svårtytt än den maskinskrivna text som förekommer i vissa kommuners protokoll. 

För att gå ytterligare ett steg längre hade en undersökning av kommunblocksreformen under 

1970-talet varit intressant, då de kommuner som bildades efter storkommunreformen gick 

samman i det som idag är Varbergs kommun. Särskilt intressant hade det varit att jämföra de 

argument som då var vanligast förekommande med de som dominerade vid storkommunens 

genomförande. Men återigen vore ett sådant material alltför stort för denna uppsats omfång. En 

avgränsning av förestående undersökningen har således gjorts till att endast inbegripa de 
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kommuner, bortsett från Gödestad, som kom att bilda Himledalens kommun. Varför just denna 

kommun valdes baseras på den geografiska närheten till min egen hemby, vilken i sig inte 

påverkades av sammanslagningen. Perioden som undersöks är 1 januari 1946 – 31 december 

1951. Avgränsningen grundar sig på att länsstyrelsens utredning av frågan tog fart först under 

1946, samt att sammanslagningen trädde i kraft 1 januari 1952.  

 

5. Metod 
 

För att tolka materialet tillämpas argumentationsanalys. Utgångspunkten för en 

argumentationsanalys är att utifrån ett insamlat empiriskt material, vilket i detta fall utgörs av 

kommunernas mötesprotokoll, som företräder olika ståndpunkter i särskild fråga identifiera de 

argument som presenteras för eller emot. Den särskilda frågan blir i denna undersökning 

huruvida de berörda kommunerna tillstyrker eller avstyrker länsstyrelsens förslag till ny 

kommunindelning. Samtliga mötesprotokoll läses igenom och därefter urskiljs relevanta delar 

av de förda protokollen som på något vis tar upp kommunsammanslagningen. Enskilda 

nyckelord kan naturligtvis vara ett effektivt sätt att urskilja relevanta argument, men i denna 

undersökning kommer jag främst att fokusera på större kontexter eftersom detta principiellt 

genererar en säkrare tolkning av materialet.17 De argument som framträder i de respektive 

kommunernas protokoll kommer därefter att analyseras och sättas i relation till Erik Wångmars 

kategorisering av de vanligaste argumenten mot en sammanslagning som förekom från 

kommunernas håll. Dessa argument redogörs för i följande kapitel.  

 

Varje kommun kommer successivt att avhandlas i resultatdelen utifrån hur de tog ställning till 

länsstyrelsens förslag samt vilka argument de förde fram för sin sak. Kommunernas attityder 

och argument kommer även att jämföras med varandra för att få en helhetsbild av 

sammanslagningen. Undersökningen blir såtillvida även komparativ då de kommunernas 

argument jämförs med varandra. Argumentationsanalysen i kombination med den komparativa 

metoden ger därmed goda förutsättningar för att besvara undersökningens frågeställningar.  

 
 
 
 

                                                
17 Rolf Ejvegård, Argumentationsanalys, Studentlitteratur, 2005, s. 14. 
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6. Teoretisk ram 
 

Undersökningens teoretiska ram utgörs, som tidigare nämnts, av de argument som Wångmar 

urskilt som de vanligaste som presenterades mot en sammanslagning. Den teoretiska ramen 

kommer även att bestå av teorin om lokal identitet samt av centrum-periferi-teorin, vilka också 

återfinns bland de argument Wångmar identifierat. Dessa argument kommer således ägnas 

särskilt stor uppmärksamhet i undersökningen. Detta eftersom det rör sig om två olika typer av 

argument där det ena riktar sig mot konkreta och mätbara aspekter av en sammanslagning, 

medan det andra relaterar till mer känslostyrda uppfattningar kring varför den egna kommunen 

ska få kvarstå som självständigkommun, alternativt ingå i en annan sammanslagning.  

 

6.1 Argumentationsanalys  
Argumentationsanalysen kommer att sättas i relation till de argument som Wångmars 

undersökning av kommunala protokoll samt av statliga myndigheters dokument visat sig 

vanligast förekommande. Eftersom Wångmars undersökning är kvantitativ och väl utspridd 

över hela landets lokala genomföranden, torde något eller några av dessa orsakar även kunna 

urskiljas i protokollen från landskommunerna som uppgick i Himledalens kommun. De orsaker 

som Wångmar lyfter fram har sammanfattande namngivits av Roger Johansson i hans uppsats 

enligt följande18: 

 

1. Geografiska/rumsliga argument: Denna aspekt rör sådant som kommunikationer, 

avstånd och geografisk omfattning av kommunen. 

2. Geografiska gemenskapsargument: Detta argument syftar till vilken plats invånarna 

måste åka till för att ta del av olika former av kommunal service. Det kunde även syfta 

till att kommunen samarbetade med en annan kommun. Detta kunde exempelvis 

inbegripa polisdistrikt, fattigvård eller rådande pastoratindelning. 

3. Kvalitetsargument: Här menas att kommunen i dess nuvarande form har de 

ekonomiska medlen som krävs för att erbjuda sina invånare tillräcklig service på egen 

hand.  

                                                
18 Johansson, 2013, s.2. 
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4. Positiva framtidsutsikter: Detta argument rotas i att det förväntas tillväxt i 

kommunens framtid, exempelvis i form av befolkning eller industri/näring, vilket 

således inte motiverar en sammanslagning.  

5. Ekonomiska argument: Misstanke om att den blivande kommunens ekonomi inte blir 

bärkraftig, eller att utgifterna proportionellt skulle överstiga de nuvarande, exempelvis 

genom ökade administrativa omkostnader.  

6. Identitetsargument: Den lokala identitetens föreställningar om gemenskap som 

grundas i den gamla sockenidentiteten och bygdens traditioner som genom 

sammanslagningen skulle hotas.  

7. Demokratiska argument: Farhågor för att det folkliga inflytandet skulle minska, och 

att makten skulle föras allt längre från folket.  

 

Eftersom Wångmars beskrivningar av argumenten i modellen baseras på argument mot en 

sammanslagning kommer min egen tolkning inte att förhålla sig strikt till dessa definitioner. 

Definitionerna kommer istället att fungera som utgångspunkt. Detta innebär att argument som 

förvisso inte stämmer överens med definitionen, ändå kan räknas till en specifik kategori, om 

de har någon koppling till kategorins nyckelord, exempelvis ekonomi, demokrati, identitet osv.   

 

6.2 Lokal identitet 
Den lokala identiteten var djupt rotad i de dåvarande landskommunerna, vilka hade utformats 

med de urgamla socknarna som geografisk modell. När en sammanslagning så stod för dörren 

kunde den lokala identiteten och gemenskapen utgöra ett hinder för vissa kommuner som 

upplevde att den gamla ordningen hotades. Wångmar använder sig av begreppet i sin 

undersökning där han hämtar definitionen från etnologen Anders Salomonsson. I denna 

definition framhålls att identiteten knyts an till det egna kvarteret, den egna byn, församlingen 

eller trakten.19 Här är det således inte fråga om några större geografiska områden. Salomonsson  

redogör utförligare för begreppet i sitt bidrag, ”Hemtrakten – var finns den?”, till antologin Den 

regionala särarten. Denna text handlar om vilka uttryck nationell, regional och lokal identitet 

kan ta, samt vilka skillnader som kan återfinnas mellan dessa. Beträffande lokal identitet menar 

Salomonsson att den är mer påtaglig och oftare upplevs än den nationella och regionala 

identiteten. Detta beror till största del på att den regionala och nationella identiteten utmanas 

förhållandevis sällan, närmare bestämt först när en invånare lämnar regionen eller nationen. Då 

                                                
19 Erik Wångmar, 2003, s.51. 
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detta sker kan den regionala särarten tydliggöras för invånaren.20 Den lokala identiteten 

utmanas av förklarliga skäl desto oftare. Begreppet handlar således om att människor kan 

identifiera sig själva och sin roll i den lokala omgivningen. För att en sådan roll ska kunna intas 

krävs även en viss uppfattning av och kontakt med den omkringliggande världen, vilken 

betraktas som avvikande och där människorna ofta framställs med negativa egenskaper.21 Även 

inom en och samma socken kan motsättningar förekomma, vilket indikerar att den lokal 

gemenskapen kan knytas an till mindre geografiska områden än en socken eller kommun.22  

 

Wångmar pekar även på att argument kopplade till livsformsidentifikation kan vara avgörande 

för en kommuns ställningstagande till en reform. Livsformsidentifikationen kan i detta 

avseende betyda att landsbygdskommuner är mer benägna att sammanslås med andra 

landsbygdskommuner, snarare än med tätortskommuner. Landsbygden utgör således en del av 

den lokala identiteten för dessa kommuner, vilket inte minst manifesterades i vissa kommuners 

försök till att omforma föreslagna kommunsammanslagningar vid storkommunreformens 

genomförande 1952.23 Lokal identitet kan enligt Wångmar även uppvisas i antalet närvarande 

på en kommunalstämma, vilket gäller för de kommuner som hade stämma och inte fullmäktige. 

Om antalet närvarande på en stämma som avhandlade och voterade om någon aspekt av 

sammanslagningen var högre än det normala närvarandeantalet kan detta indikera att frågan 

ansågs som särskilt viktig av invånarna24, vilka genom sitt deltagande utnyttjade sin möjlighet 

att utöva direkt demokrati i frågan om kommunens framtida utformning.  

 

Wångmars primära teoretiska utgångspunkt när det kommer till lokal identitet är att den kan 

manifesteras i en kommuns argumentation mot en sammanslagning. Den egna kommunen 

uppfattas då som en del av en psykologisk koppling till hembygden. Den lokala identiteten blir 

en grundläggande del av personligheten, och blir således en motsats till en tillhörighet till 

enheter så som regioner.25 I denna undersökning kommer en liknande utgångspunkt utifrån 

lokal identitet att användas. Utifrån de respektive kommunernas protokoll kommer de 

identifierade argumenten att sättas i relation till begreppet lokal identitet, i syfte att urskilja 

                                                
20 Anders Salomonsson, ”Hemtrakten–var finns den? Om regioner och identitet.”, i: 
Blomberg, B. & Lindquist, SO (red.) Den regionala särarten. Lund: Studentlitteratur, s.103. 
21 Ibid, s.104. 
22 Wångmar, 2003, s.52. 
23 Ibid. s.54. 
24 Ibid. s.37-38. 
25 Ibid. s.54. 
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huruvida argumenten grundas i uppfattningar om den egna kommunens särart i förhållande till 

de omkringliggande eller inte. Argument som rör gemenskap med eller avsaknad av gemenskap 

med närliggande kommuner, vilket kan grundas i exempelvis geografisk närhet eller gammal 

kyrklig gemenskap, kommer även att undersökas. Den lokala identiteten kan även avspeglas i 

frågan om vilket namn den nybildade kommunen skulle ges. Detta var vanligt förekommande 

då landsbygdskommuner skulle slås samman med städer eller stationssamhällen, varpå de slogs 

för sin identitet genom namnfrågan, vilket Peter Aronsson och Lennart Johansson lyfter i sitt 

bidrag, ”Storkommunen i mannaminne”, till antologin Storkommunreformen 1952.26  

 

6.3 Centrum och periferi 
Centrum-periferi-teorin baseras på uppfattningen att samhällets utveckling är beroende av 

avståndet mellan en centralpunkt, exempelvis en centralort inom en kommun, och 

omkringliggande områden.27 Kontroverser utifrån denna teori kan exempelvis manifesteras i 

kommuners ställningstagande till en föreslagen kommunsammanslagning, där en icke önskvärd 

ort utnämnts till centralort. Eftersom sammanslagningen är en form av centralisering innebär 

detta även en koncentration av kommunal service och inflytande, vilket kan ha direkt inverkan 

på demokratiska och sociala aspekter av invånarnas liv. Främst påverkade detta mindre 

landskommuner som riskerade att hamna i utkanten av den nybildade kommun, eventuellt långt 

ifrån service och beslutsfattande, eftersom centralorten för kommunen inte alltid förlades 

centralt utifrån ett geografiskt synsätt. Även Nielsen diskuterar förhållandet centrum-periferi, 

och vilka kontroverser som kan uppkomma i en kommunal sammansättning utifrån ett 

demokratiskt perspektiv. Nielsen menar att de perifera delarna av en kommun inte bara hamnar 

långt ifrån beslutsfattandet, utan även riskerar att se sina intressen bli mindre uppmärksammade 

än de centrala delarnas. Sådana villkor kan i förlängningen leda till att invånare uppvisar 

tilltagande missnöje och börjar ställa krav på utträde ur kommunen.28 Möjligen kan argument 

relaterade till centrum-periferi-teorin återfinnas i de kommuner som i denna uppsats är föremål 

för undersökning. Inte minst eftersom det rör sig om ett geografiskt tämligen stort område, 

vilket dessutom inbegriper inte mindre än sex kommuners mer eller mindre skiftande viljor.  

 

                                                
26 Peter Aronsson & Lennart Johansson, ”Storkommunen i mannaminne” i Aronsson, Peter, 
Nilsson, Lars & Strömberg, Thord (red.). Storkommunreformen. Striden om folkhemmets 
geografi. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 2002, s.145. 
27 Wångmar, 2003, s.45. 
28 Nielsen, 2003, s.80. 
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7. Bakgrund  
 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för dels den kommunala utvecklingens historia, och dels 

för hur kommunens olika instanser organiserats vid tiden för storkommunreformen så väl som 

idag. Gällande den kommunala utvecklingen kommer fokus riktas mot de två betydande 

reformerna som genomfördes 1863 respektive 1952, vilka kom att förändra den administrativa 

kartan för Sverige på ett aldrig tidigare skådat vis.  

 

7.1 Den kommunala organisationen 
Eftersom primärmaterialet till denna undersökning består av kommunala mötesprotokoll kan 

det vara på sin plats att redogöra för den kommunala organisationen så som den tog form under 

den undersökta perioden.  

 

Den kommunala styrelseformen före storkommunreformen 1952 såg nämligen i flera 

avseenden annorlunda ut jämfört med dagens form. Idag består Sveriges kommuner av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt ett varierande antal nämnder med olika 

ansvarsområden. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen, till vilken ledamöter 

blir valda, och det är nämnderna som bereder de förslag som fullmäktige ska fatta beslut om. 

Kommunstyrelsen är i sin tur en av nämnderna, och har det övergripande ansvaret för 

kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen kan betraktas som det verkställande organet i den 

kommunala organisationen, med uppgift att säkerställa att de mål och riktlinjer som beslutas 

om av kommunfullmäktige följs. Till största del är det fritidspolitiker som är sysselsatta inom 

den kommunala verksamheten, men det förekommer även en mindre andel avlönade 

förtroendevalda.29 

 

Innan storkommunreformen trädde i kraft organiserades kommunen dock på ett annat vis, även 

om grunden var densamma, fast i mindre omfattning. Kommunstyrelsen benämndes 

kommunalnämnden, och kommunens nämnder var betydligt färre än idag, vilket beror på att 

kommunernas ansvarsområden inte var lika omfattande då som nu. Kommunalnämndens 

uppgift var i likhet med dagens situation att bereda förslag som fullmäktige eller stämman 

                                                
29Sveriges kommuner och landsting, SKL. (2019) Så styrs kommunen. Stockholm: Sveriges 
kommuner och landsting. Hämtad 9 december, 2019, från: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyres
astyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html 
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kunde besluta om, samt att säkerställa att besluten följdes ute i kommunen. Vidare hade vissa 

kommuner två beslutande organ, kommunalfullmäktige samt kommunalstämma. Denna 

ordning gällde inledningsvis, från 1919, endast de rikt befolkade kommunerna eftersom det 

ställdes krav från statligt håll på att kommuner med fler än 1 500 invånare skulle inrätta 

kommunalfullmäktige. Från 1955 blev det sedermera obligatoriskt för samtliga kommuner att 

inrätta kommunalfullmäktige.30 Kommunalstämma som ensamt beslutande organ var i sin tur 

vanligt förekommande i kommuner med färre än 700 invånare.31  

 

Inrättande av kommunalfullmäktige innebar dock inte nödvändigtvis att kommunalstämman 

måste upphöra att existera, och på flera håll samexisterade de båda organen fram till 

kommunblocksreformen på 1970-talet. Orsaken till detta återfinns i de respektive organens 

struktur. Kommunalfullmäktige bestod av valda ledamöter som således representerade 

kommunens invånare. Kommunalstämmans beslutsfattande var å andra sidan öppen för 

kommunens alla röstberättigade invånare, och var på så vis en plattform för att utöva direkt 

demokrati.32 I synnerligen viktiga frågor kunde kommuner med kommunalstämma sålunda låta 

invånarna delta i beslutsfattandet på ett sätt som inte var möjligt inom det representativa 

kommunalfullmäktige. Mot den bakgrunden blir det mer förståeligt att vissa kommuner inte var 

benägna att ersätta kommunalstämman med kommunalfullmäktige.  

 

7.2 Kommunreformen 1862 
För att få tillräcklig förståelse för motiven bakom storkommunreformen och genomförandet av 

denna är det nödvändigt att anlägga ett översiktligt historiskt perspektiv på kommunalt 

självstyre i Sverige. Då de första kommunerna såg dagens ljus i Sverige under 1860-talet 

innebar det inte tillnärmelsevis lika genomgripande förändringar som då nästa reform skulle 

genomföras 90 år senare.  

 

Den gamla ordningen med socknar och städer behölls ur ett geografiskt perspektiv mer eller 

mindre, medan skillnaden återfanns i att de nybildade landskommunerna övertog en del av 

socknarnas ansvarsområden. En åtskillnad gjordes nu mellan världsliga och kyrkliga ärenden, 

vilka samtliga tidigare varit kyrkans ansvarsområde.33 Anledningarna bakom de nya 

                                                
30 Nilsson, 2003, s.18.  
31 Wångmar, 2003, s.38. 
32 Ibid, s.235. 
33 Nilsson, 2003, s.12. 
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kommunalförordningarna som trädde i kraft 1863 var främst att söka skapa en enhetlighet i det 

lokala självstyret som hade gamla rötter i Sverige. Före 1863 fanns det nämligen betydande 

variationer i det lokala självstyret, och gränserna mellan statligt och lokalt inflytande var långt 

ifrån preciserade. Ansvaret fördelades således mellan landshövdingar och länsstyrelser på 

högre nivå, och fögderier, härader och socknar på mer lokal nivå. Gemensamma angelägenheter 

avhandlades på landsbygden på sockenstämman där kyrkoherden intog den ledande positionen. 

Både kyrkliga och världsliga ärenden stod på agendan, där de världsliga frågorna kunde handla 

om exempelvis fattigvård och väghållning. Med reformen övergick dock ansvaret för 

fattigvården till kommunen, medan skolväsendet alltjämt räknades till det kyrkliga 

ansvarsområdet, vilket det skulle komma att göra även in på 1900-talet.34  

 

Vad gällde rösträtten i de nya kommunerna, där sockenstämman ersatts av antingen 

kommunalstämma eller kommunalfullmäktige, så var den i likhet med rösträtten på riksnivå 

reglerad efter inkomst och förmögenhet. De som bidrog med mest kommunalskatt skulle 

följaktligen belönas med störst inflytande. Ännu en stor skillnad mot dagens förhållanden är att 

även juridiska personer, alltså bolag, erhöll rösträtt. Denna ordning innebar att framgångsrika 

personer ur ett ekonomiskt perspektiv kunde rösta både som fysisk och juridisk person. I vissa 

fall kunde en enskild person stå för en majoritet av röstetalet, vilket dock senare kom att 

regleras.35 Den kommunala reformen 1863 innebar sålunda främst förändringar vad gällde 

ansvarsområde, representation och regelverk som syftade till enhetlighet, medan de geografiska 

dimensionerna förblev ungefär desamma. I takt med den tilltagande industrialiseringen och 

urbaniseringen mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började dock problemen hopa 

sig för de avfolkande landskommunerna.  

 

7.3 Kommunreformen 1952  
Den tretton år långa arbetsprocess som föregått storkommunreformen avslutades på nyårsnatten 

1951. Den administrativa kartan för Sverige hade ritats om och förändrats som aldrig förr. 

Processen hade varit konfliktfylld, inte minst när det gällde vissa landskommuners idoga 

strävan att kvarstå som självständig kommun. Det kommunala självstyret, som hade gamla anor 

inom de traditionella sockenindelningarna, upphörde att existera med reformens inträde. Fram 

till reformens genomförande hade antalet kommunala uppdrag bara ökat i takt med att 

                                                
34 Ibid, s.17.  
35 Ibid. s.18-19. 
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fullmäktige inrättats i många kommuner, samt att styrelser och nämnder också ökat i antal. 

Kommunalstämman, där det tillämpades direkt demokrati, försvann även den med reformen.36 

Helt sonika hade ett väl förankrat folkstyre ersatts med ett mer centraliserat och partipolitiskt 

förankrat beslutsfattande.  

 

Motivet bakom reformen var dock inte att minska det lokala självstyret. Reformen växte som 

tidigare nämnts fram som en nödvändig åtgärd för att rädda kommuner vars ekonomi drabbats 

hårt av den avfolkning som skett till följd av tilltagande urbanisering, vilken dessutom 

förväntades fortsätta. Den kommunala sektorns ansvarsområde hade därtill ökat avsevärt sedan 

kommunernas tillkomst 1863, då de övertog socknarnas ansvar i specifika frågor. För att 

illustrera förändringen ur ett ekonomiskt perspektiv så var de totala utgifterna för landets 

kommuner 1876 omkring 4 miljoner kronor, vilket motsvarade cirka 4 % av BNP. 1945, året 

innan indelningsprocessen inleddes, hade siffran stigit till 1 791 miljoner kronor, vilket var 

cirka 8 % av BNP.37 Orsakerna bakom de ökade utgifterna var att det ställdes ökade krav på 

kommunernas verksamheter, samtidigt som det tillkommit flera nya nämnder och styrelser.     

 

Avsikten var att det lokala självstyret i görligaste mån skulle finnas kvar, samtidigt som en 

sammanslagning av mindre kommuner skulle underlätta att genomföra den sociala 

välfärdspolitik som präglade det socialdemokratiska styret under 30- och 40-talet. Denna 

sociala reformpolitik grundade sig enligt Ulrika Ekström von Essen i ett tankegods om 

medborgares rättigheter, och att ingen skulle sjunka ner i fattigdom och nöd. Om detta 

inträffade skulle staten finnas där för att fånga upp de fallna, och därmed undvika alltför vidgade 

ekonomiska och sociala klyftor. Förhoppningen var att detta skulle förebygga framväxten av 

nya totalitära ledare, så som skett i 30-talets Europa.38 Genom större och mer ekonomiskt 

bärkraftiga kommuner skulle en sammanslagning, vars nödvändighet de flesta politiska partier 

var överens om, således bana väg för ett modernare, effektivare och rättvisare Sverige.  

 

Att det skulle bli just kommunerna som administrativ enhet som skulle få ansvaret för att 

förvalta och förverkliga idéerna från statligt håll var till en början inte självklart. Före reformen 

hade olika former av kommunalförbund existerat, vilket innebar att mindre kommuner 

samverkade i frågor som var angelägna för dem alla. Socialvårdskommittén lade mot denna 

                                                
36 Wångmar, 2003, s.2.  
37 Ibid, s.11. 
38 von Essen, 2002, s. 34. 
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bakgrund fram ett förslag om att bilda speciella kommunalförbund för att kunna genomföra 

socialpolitiken. Socialminister Gustav Möller motsatte sig dock denna idé och beslutade mer 

eller mindre på eget bevåg att tillsätta en utredning av sammanslagningar av kommunerna 

istället.  

 

Ytterligare en anledning till att kommunerna anförtroddes uppdraget var, enligt von Essen, att 

Möller själv ville undvika att överlåta ansvaret till länsstyrelser. Han såg dessa som byråkratiska 

hinder som dessutom rekryterade sin byråkrati från de högre samhällsklasserna, vilket inte 

rimmade väl med det nya sociala reformprojektet. Mer önskvärt var istället att försöka upprätta 

en direktkommunikation mellan stat och kommun, vilket skulle underlätta för kommunerna att 

förvalta statens direktiv.39   

 

Efter att Möllers tillsatta utredning slutförts klubbades så ett beslut i riksdagens båda kamrar 

12 juni 1946. Efter godkännandet fick landets länsstyrelser i uppdrag att utforma utkast till nya 

kommunindelningar, vilka sedan skulle kommenteras av de berörda kommunerna. Vid 

genomförandet av reformen var det av stor vikt att de statliga organen upprätthöll en balans i 

samarbetet med landets kommuner. Det gällde dels att inte avvika från riktlinjerna, exempelvis 

genom att tillgodose kommunernas önskemål i för stor utsträckning, samtidigt som det var 

nödvändigt att vara lyhörda för de krav som kommunerna framförde.40  

 

Att tillfredsställa samtliga kommuners krav och önskemål var naturligtvis en omöjlighet. 

Detta innebar att tvångssammanslagningar blev ett vanligt förekommande fenomen. Många 

kommuner upphörde motvilligt att existera för att uppgå i en större kommunbildning. Ett 

knappt decennium efter storkommunreformens genomförande påbörjades arbetet med ännu 

en sammanslagning, eftersom den första visat sig otillräcklig i förhållande till demografiska 

och andra samhällsförändringar. De drygt 1 000 kommuner i landet kom då att reduceras till 

cirka 280. Människors, främst de som bodde på landsbygden, levnadsvillkor skulle än en 

gång förändras, på gott och ont.  

 
 

                                                
39 Ibid, s.33. 
40 Wångmar, 2003, s.59. 
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8. Kommunernas ställningstagande och argumentation   
 

I detta avsnitt kommer undersökningens resultat att presenteras och analyseras. Presentationen 

kommer att göras utifrån tre underkategorier baserade på vad som påträffats i protokollen: 

indelningsfrågan, namnfrågan samt organisatoriska frågor. Den efterföljande analysen utgår 

sedan ifrån argumentationsanalysen enligt Wångmars modell. Relevanta delar av vardera 

kommuns protokoll presenteras och analyseras en efter en. I anslutning till varje kommuns eget 

avsnitt kommer en tablå med de olika argumenten från Wångmars modell att fyllas i utifrån om 

de användes i den aktuella kommunens argumentation. Syftet med tablåerna är att underlätta 

för läsaren genom att ge en överskådlig presentation av argumentationsanalysen, vilken annars 

riskerar att bli tämligen svårhanterlig.  

 

8.1 Länsstyrelsens förslag  
För att underlätta läsningen av kommunernas ställningstagande till de av länsstyrelsen 

utformade förslagen till kommunindelning kommer dessa här att presenteras: 

 

Alternativ 1: 

 

• a) Grimeton, Rolfstorp, Skällinge, Nösslinge. 

• b) Träslöv, Hunnestad, Gödestad 

• c) Lindberg, Torpa, Valinge, Stamnared 

 

Alternativ 2: 

 

• a) Rolfstorp, Skällinge, Nösslinge, Stamnared 

• b) Träslöv, Hunnestad, Gödestad, Grimeton 

• c) Lindberg, Torpa, Valinge41 

 

Viktigt att ha i åtanke är att förslagens innehåll förändrades efter första utkastet, vilket kommer 

att framgå av undersökningens resultat. En karta över Varbergs kommuns tidigare 

                                                
41 Utkast till ny kommunindelning inom Hallands län. Hallands läns landskansli. Brevkoncept 
A IV:53 1946. 
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landskommuner finns tillgänglig som bilaga i syfte att ge läsaren en överblick av hur de olika 

alternativen förhöll sig till varandra ur ett geografiskt perspektiv. Det kan även vara fördelaktigt 

för läsaren att ta del av relevanta siffror som kan underlätta överblicken och möjligen 

förståelsen för de olika kommunernas beslut. Nedan infogas därför en tabell över respektive 

landskommuns storlek, invånarantal och skatteunderlag, vilket kompletteras av vilka 

beslutande instanser det finns bevarade protokoll från. Tabellens siffror är hämtade från 

Rolfstorps kommunalstämma och beräknat efter år 1946.42 Intressant i sammanhanget är att en 

uppskattning av kommunernas folkmängd vid inträdet till år 1951 i samtliga fall uppvisade en 

minskning i förhållande till siffrorna i tabellen nedan.43 

 

Tabell 1 - Kommunernas storlek, skatteunderlag, folkmängd samt kommunala instanser 

Kommun: Areal i Ha Skatteunderlag Folkmängd Stämma Fullmäktige Nämnd 

Hunnestad 1482 5417:20 514 X  X 

Gödestad 830 2662:48 253 ? ? ? 

Grimeton 3584 7923:07 813  X X 

Rolfstorp 5249 7233:68 940 X X  

Skällinge 5330 5893:36 692 X X X 

Nösslinge  3443 1706:15 251 X  X 

Summa: 19 918 30 835:94 3463    

 

8.2 Grimetons landskommun 
 

8.2.1 Indelningsfrågan 

För Grimetons landskommun är det till största del i kommunalfullmäktiges protokoll som 

frågan behandlas. Till en början beslutar fullmäktige att enhälligt tillstyrka förslag 2b, vilket 

sammanförde kommunen med Träslövs, Hunnestads och Gödestads kommuner. Någon 

motivering till beslutet anges inte.44 Nästa omnämnande sker vid kommunalnämndens 

sammanträde 11 februari 1947 där de tillstyrker länsstyrelsens förslag 1a, innehållande 

Grimeton, Hunnestad, Gödestad, Rolfstorp, Skällinge och Nösslinge, men anser att Nösslinge 

och Skällinge bör tillhöra blivande storkommunbildning Lindberg-Torpa-Valinge-Stamnared.   

                                                
42 Rolfstorps kommunalstämma A:5 17/12 1946 §16. 
43 Sten Persson, ”Kommunreformerna 1952 och 1971”, i: Blom, Lennart. (red.) Varberg: En 
kommuns historia. Varberg: Kulturkansliet, 1993.  
44 Grimetons kommunalfullmäktige A:1 17/12 1946 §3. 
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En vecka senare tar även kommunalfullmäktige upp frågan på ett extra insatt möte. Mötet har 

tillkallats just för att avge yttrande om det förslag som länsstyrelsen anser lämpligast, nämligen 

förslag 1a.45 Fullmäktige anser i likhet med nämnden att förslaget är tillfredsställande såtillvida 

att det sammanför Grimeton med Gödestad, Hunnestad och Rolfstorp. Men en invändning görs 

även här mot att även inkludera Skällinge och Nösslinge i kommunbildningen. Eftersom de 

berörda kommunerna själva påstås vilja tillhöra kommunbildningen Lindberg-Torpa-Valinge-

Stamnared i syfte att bevara Valinge pastorat odelat, så anser fullmäktige det lämpligt att dessa 

kommuner övergår i nämnda kommunbildning.46  

 

8.2.2 Namnfrågan 

I namnfrågan beslutar fullmäktige i februari 1947 att uttala sig för förslaget Grimeton, utan att 

ge någon motivering till detta.47 Namnfrågan avhandlas dock utförligare vid ett möte 23 maj 

samma år. I denna paragraf motiverar fullmäktige valet av namnet med att det ”skulle vara det 

mest kända kommunnamnet. Genom den i kommunen uppförda radiostationen har denna 

kommun inte blivit endast riksbekant utan kan i viss mån sägas ha fått något av internationellt 

över sig”48. De hänvisar även till att kommunen av denna anledning omnämns i skolornas 

läroböcker. Grimeton har alltså satts på rikskartan och utgör därmed det mest kända namnet av 

de olika alternativen på riksnivå. Ännu ett argument för att Grimeton ska bli namnet på 

kommunen är att Grimeton stationssamhälle föreslås som centralort för den nya kommunen.49  

 

8.2.3 Organisatoriska frågor 

Ytterligare en fråga som skulle avgöras var vilken den nya kommunbildningens centralort 

skulle bli. Ett förslag till centralort var Grimeton stationssamhälle. Utredningsmannen 

påpekade dock att denna ort låg i utkanten av Grimetons kommun. Fullmäktige replikerar vid 

ett möte att detta visserligen stämmer, men att orten, med sin nordligt belägna position, å andra 

sidan skulle vara desto mer central i den nya kommunen. Således skulle stationssamhället med 

sin befolknings- och bebyggelsetäthet bli lämpligaste centrum för den nya kommunen.50  

                                                
45 Grimetons kommunalnämnd A:2 11/2 1947 §2. 
46 Grimetons kommunalfullmäktige A:1 18/2 1947 §3. 
47 Grimetons kommunalfullmäktige A:1 18/2 1947 §3. 
48 Grimetons kommunalfullmäktige A:1 23/5 1947 §4. 
49 Grimetons kommunalfullmäktige A:1 23/5 1947 §4. 
50 Grimetons kommunalfullmäktige A:1 23/5 1947 §4. 
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8.2.4 Analys 
 

Tablå 1 - Grimetons argumentation utifrån Wångmars modell 

Argument: Förekomst (markeras med ”X”): 

Geografiska/rumsliga X 

Geografiska gemenskapsargument X 

Kvalitetsargument  

Positiva framtidsutsikter  

Ekonomiska argument  

Identitetsargument X 

Demokratiska argument  

 

Grimetons kommun kan överlag sägas vara positivt inställda till sammanslagningen. 

Fullmäktige föreslår inledningsvis visserligen ett annat alternativ än det som senare ska bli 

Himledalen, men när det slutgiltiga förslaget godtas gör de inga större invändningar,  annat än 

en tämligen återhållsam sådan mot att två av de föreslagna kommunerna bör ingå i en annan 

sammansättning. Kommunens positiva inställning kan i detta fall rimligen härledas till den 

framskjutna position som Grimeton väntas få i den nya kommunbildningen. I förslaget från 

länsstyrelsen utgör nämligen Grimeton stationssamhälle huvudort i blivande kommun, samt att 

densamma uppkallas efter Grimeton. Att kommunen ställer sig bakom dessa förslag är föga 

förvånande. Mer intressant är vilka argument som rymmer sig bakom ställningstagandet.  

 

Geografiska/rumsliga argument är de som förekommer mest frekvent. Grimetons kommun 

ligger måhända i utkanten av den tänkta kommunen, men dess stationssamhälle som är beläget 

i norra delen av kommunen närmar sig i någon mån storkommunens geografiska centrum. Även 

om det inte explicit uttrycks kan detta resonemang syfta till att denna position således inte skulle 

vara alltför avlägsen för någon av storkommunens tidigare landskommuner när det gäller att 

åtnjuta den kommunala service som följaktligen skulle förläggas där.  

 

På en indirekt nivå kan även geografiska gemenskapsargument sägas förekomma. När 

fullmäktige menar att Nösslinge och Skällinge bör tillhöra en angränsande kommunbildning 

hänvisar de nämligen till att pastoratindelningen annars skulle brytas upp. Detta argument kan 

även kategoriseras som identitetsargument, eftersom pastoraten utgjorde gamla indelningar 

som format en kyrklig gemenskapskrets. Än tydligare kan identitetsargumentet urskiljas när det 
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gäller namnfrågan. Fullmäktige menar att Grimeton blivit känt på riksnivå tack vare 

radiostationen, och att blivande kommun därför bör namnges efter just Grimeton. Att vilja 

behålla kommunens namn kan dels betraktas som ett sätt att erhålla en dominerande position i 

storkommun, men det kan också betraktas som ett sätt att bevara en del av sin identitet, en del 

som för de andra kommunerna följaktligen skulle gå förlorad.  

 

8.3 Hunnestads landskommun 
 

8.3.1 Indelningsfrågan  

Hunnestads första yttrande i indelningsfrågan avges av kommunalnämnden den 13 december 

1946. I detta yttrande förordas alternativ 1b av länsstyrelsens olika förslag. För Hunnestads del 

skulle det innebära att de sammanslogs med grannkommunerna Träslöv och Gödestad. Det enda 

problem som tycks ha identifierats med denna indelning rör skolväsendets samordning. 

Folkskoleinspektören anser att alternativ 2b, där Hunnestad sammanslås med Grimeton, 

Träslöv och Gödestad, är att föredra ur denna synpunkt. Han bedömer därutöver att det är näst 

intill omöjligt att samordna Träslövs skolväsende med Hunnestads och vill därför ha en 

gemensam undervisning för Hunnestad, Gödestad och Grimeton. Nämnden anser emellertid att 

skolfrågan går att ordna eftersom, till skillnad från vad folkskoleinspektören menar, Träslövs 

elever inte behöver resa till Varbergs distrikt utan kan få undervisning i sin hemkommun. 

Vidare uppmärksammar nämnden att alternativ 1b skulle utgöra en lagom stor kommun som 

också skulle bli ekonomiskt bärkraftig.51 Vad gäller kommunalstämman så följer de nämndens 

linje några dagar senare. Mot detta beslut vände sig dock stationsföreståndaren som, i likhet 

med folkskoleinspektören, föredrog alternativ 2b.52 Några motiveringar till valen av alternativ 

ges dock inte vid detta tillfälle.  

 

Vid nästa yttrandetillfälle för stämman, 21 februari följande år, avstyrks länsstyrelsens 

preliminära förslag, vilket vid det här laget innebar att kommunen skulle sammanföras med 

Grimeton, Nösslinge, Gödestad, Rolfstorp och Skällinge. Stämman beslutar, efter nämndens 

beredning, att vidhålla tidigare intagen ståndpunkt om att Hunnestad bör uppgå i ny 

kommunindelning enligt alternativ 1b.53 Den 13 september samma år beslutar dock stämman 

att godkänna länsstyrelsens slutgiltiga förslag.  

                                                
51 Hunnestad kommunalnämnd A:3 13/12 1946 §5. 
52 Hunnestad kommunalstämma A:4 17/12 1946 §12. 
53 Hunnestad kommunalstämma A:4 21/2 1947 §3. 
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En bit framåt i tiden, 19 mars 1951, avsänder kommunalnämnden en skrivelse till 

inrikesdepartementet angående en önskan att få sammanslås med Träslövs kommun istället för 

att ingå i Himledalens kommun.54 Motivering bakom denna skrivelse återges inte vid detta 

tillfälle. Men den 5 juli avger nämnden ett utförligare yttrande i frågan. Nämnden har då fått en 

skrivelse från länsnotarien som blivit utsedd att utreda frågan i korrespondens med 

kammarkollegiet, som ansvarar för denna fråga. De uttrycker här sin starka önskan att tillhöra 

redan nämnda kommunindelning. De menar att avstånden i denna kommun skulle bli rimliga, 

samt att kommunen därtill skulle bli tillräckligt ekonomiskt bärkraftig, utan att det för den 

sakens skull åsamka Himledalens kommun någon ekonomisk skada. Vidare anses att skolfrågan 

heller inte visats tillräcklig hänsyn, vilket beskrivs utförligare i avsnittet om organisatoriska 

frågor. Pastoratsindelningsfrågan förs också upp till diskussion där nämnden önskar att 

Hunnestad och Gödestad fortsätter tillhöra samma pastorat55, utan vidare motivering.  

 

Den 20 juli har så nämnden av stämman fått i uppdrag att yttra sig angående förslaget om 

utbrytning ur Himledalens kommun. Stämman röstade vid föregående sammanträde, som 

dessutom var välbesökt, enhälligt för en sammanslagning med Träslövs kommun. Ett av 

argumenten bakom denna önskade formation är att kommunen skulle få en trevlig geografisk 

figur med goda vägförbindelser och korta avstånd. Kommunen skulle enligt nämndens 

beräkningar få en folkmängd om 2 300 invånare samt ett skatteunderlag om 35 000kr, vilket 

anses fullt bärkraftigt för en kommun. Nämnden lyfter även fram att ”med de intima 

förbindelser som sedan gammalt förekommit mellan Hunnestad och Träslöv torde alla 

förutsättningar finnas för ett fruktbärande samarbete i en gemensam kommun”56. Även 

skolväsendets organisering tas upp som argument för deras sak, vilket kommer att beskrivas 

utförligare under avsnittet om organisatoriska frågor. I avslutningen av denna vädjan påpekas 

att ”som det av föregående framgår och med vår kännedom om den i Träslöv utbredda 

folkmeningen torde enligt vår mening knappast några skäl föreligga för beslutande 

myndigheterna att vid avgörandet av denna för befolkningen i Träslöv och Hunnestad så 

betydelsefulla fråga frångå den i dessa kommuner rådande folkviljan”57. 

 

                                                
54 Hunnestad kommunalnämnd A:3 19/3 1951 §2. 
55 Hunnestad kommunalnämnd A:3 5/7 1951 §2. 
56 Hunnestad kommunalnämnd A:3 20/7 1951 §2. 
57 Hunnestad kommunalnämnd A:3 20/7 1951 §2. 
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8.3.2 Namnfrågan 

Inledningsvis förefaller namnfrågan inte ha varit särskilt angelägen för Hunnestad. Vid första 

tillfället för yttrande i frågan, 21 februari 1947, beslutar stämman att inte göra något utlåtande.58 

I juni samma år framför de dock att namnet för den nya kommunen om alternativ 1b blir 

verklighet bör vara Himledalen, och inte Grimeton. Anledningen till detta val är att Himledalen 

är ett namn av ålder brukat för kommunerna i regionen.59 I september görs ytterligare ett 

utlåtande från nämnden där det yrkas på namnbyte. Denna gång tillförs argumentet att namnet 

Grimeton är orimligt eftersom denna del av tillblivande storkommun endast utgör en ringa del 

geografiskt sett. Återigen är det Himledalen som framförs som önskvärt alternativ.60    

 

8.3.3 Organisatoriska frågor 

Rörande den organisatoriska frågan om vilken storkommunens huvudort skulle bli yttrar sig 

stämman vid ett tillfälle i frågan. De anser att Grimeton stationssamhälle bör utses, utan att 

någon vidare motivering anges.61 En annan relevant organisatorisk fråga var hur skolväsendet 

skulle organiseras i den tilltänkta kommunen. Vid en sammanslagning av Träslöv och 

Hunnestad anser nämnden att samtliga skolor, förutom fiskelägets skola, kan sammanslås. 

Beträffande sjunde klass påpekas att även fiskelägets skola kan inkluderas i den övriga 

sammanslagningen av kommunernas skolor. 

 

Vid nämndens sista försök att bryta loss Hunnestad från Himledalens kommun lyfter de återigen 

skolväsendet som argument för sin sak. De anser att den tilltänkta sammanslagningen av 

Hunnestads-Gödestads-Grimetons skolväsenden tillkommit under förutsättningar att 

huvuddelen av Träslövs skolväsende skulle införlivas med Varbergs. Att skoldistriktet inte blev 

idealiskt framgår av att den synnerligen aktuella frågan om frigörandet av sjundeklasen inte kan 

genomföras eftersom elevantalet är för litet. Nämnden menar att denna fråga skulle lösas genom 

att slå samman Träslövs och Hunnestads skolväsende, vilket eventuellt skulle inkludera 

fiskelägets folkskola i Träslöv. Beträffande Himledalens skolväsen anser nämnden att 

Rolfstorps nuvarande skola av b-typ med förhållandevis låga kostnader bör kunna utbyggas till 

en skola av a-typ, vilken då skulle kunna inhysa elever från de andra kommunerna i Himledalen. 

 

                                                
58 Hunnestad kommunalstämma A:4 21/2 1947 §3. 
59 Hunnestad kommunalstämma A:4 12/10 1947 §3. 
60 Hunnestad kommunalstämma A:4 4/9 1947 §2. 
61 Hunnestad kommunalstämma A:4 13/9 1947 §2. 



 26 

8.3.4 Analys 
 

Tablå 2 - Hunnestads argumentation utifrån Wångmars modell 

Argument: Förekomst (markeras med ”X”): 

Geografiska/rumsliga X 

Geografiska gemenskapsargument X 

Kvalitetsargument  

Positiva framtidsutsikter  

Ekonomiska argument X 

Identitetsargument X 

Demokratiska argument X 

 

Hunnestads situation skiljer sig på många sätt från Grimetons. Utöver det uppenbara att de 

föredrar olika förslag från länsstyrelsen, så framträder en markant skillnad då länsstyrelsens 

preliminära förslag skickas ut på remiss. Hunnestad avstyrker då förslaget och vidhåller sin 

ursprungliga position i frågan, vilket Grimeton inte gjorde. Än mer anmärkningsvärt är att långt 

efter att stämman till slut godkänt länsstyrelsens förslag så lyfts frågan igen, och röster om 

utträde ur den tillblivande storkommunen börjar framträda. Det är först i detta stadie som den 

verkligt intressanta argumentationen inleds. Tidigare hade det främst rört sig om vilka problem 

indelningarna kunde medföra, exempelvis som i fallet med skolväsendets organisering.  

 

Tydligt är åtminstone att Hunnestad önskar ingå i samma storkommun som Träslövs kommun. 

Vid det första yttrandet är det alternativ 1b och 2b som är uppe för diskussion, vilka båda 

inbegriper Träslövs kommun. Och i slutändan är det enbart Träslöv och Hunnestad som föreslås 

som ny storkommun. Vid en anblick på kartan i bilaga 1 kan en geografisk närhet mellan 

kommunerna påvisas. Geografiska argument förekommer också då Hunnestad ska försöka 

ändra på indelningen. Kommunen skulle enligt nämnden få en trevlig geografisk figur med 

goda vägförbindelser och korta avstånd, vilket får ses som tydliga geografiska/rumsliga 

argument. Även geografiska gemenskapsargument måste sägas förekomma, vilket manifesteras 

i frågan om skolväsendet. Detta faller då under hur långt invånare måste färdas för att ta del av 

kommunal service.  

 

Ekonomiska argument utifrån modellen förekommer måhända inte, eftersom denna är utformad 

efter motargument snarare än argument för att ingå i en annan kommunsammansättning. Men 
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likväl framförs ekonomiskt grundade argument då nämnden poängterar att Träslöv-Hunnestad 

skulle bli tillräckligt ekonomiskt bärkraftig, vilket illustreras av en kalkyl som uppskattar 

skatteintäkterna till 35 000kr om året från kommunens 2 300 invånare. Den från statligt håll 

uppsatta minimumgränsen för invånarantal för en kommun efter reformen sattes till 2 00062, 

vilket innebär att Hunnestad har stöd för sin argumentation i detta avseende. Beträffande 

identitetsargument bedömer jag att nämnden appellerar till sådana känslor hos beslutsfattarna 

då de understryker att de intima förbindelser som sedan gammalt finns mellan kommunerna ger 

goda förutsättningar för ett fruktbärande samarbete i en gemensam kommun. Här är det inte 

fråga om ett rationellt argument, utan snarare att de två kommunerna delar ett gemensamt 

förflutet, något som tycks ha utvecklat deras samarbetsförmåga.  

 

I nämndens sista försök uppmanar de avslutningsvis kammarkollegiet att inte strida mot 

folkviljan i denna betydelsefulla fråga, eftersom de båda berörda kommunerna enligt nämnden 

hyser samma önskan. Detta argument har koppling till demokratiska argument, även om det 

inte överensstämmer med modellens definition. Nämnden hänvisar trots allt till folkviljan i 

denna slutkläm, vilket onekligen har demokratiska drag.  

 

8.4 Nösslinges landskommun 
 

8.4.1 Indelningsfrågan 

När Nösslinge kommunalnämnd gör sitt första yttrande i indelningsfrågan beslutar de att 

utforma ett eget förslag, utöver de förslag som länsstyrelsen försett dem med. Nämndens förslag 

innebär att de slås samman med landskommunerna Valinge, Stamnared, Skällinge och 

Rolfstorp. Nämnden hänvisar i sitt förslag till den gamla pastoratindelningen, bestående av 

Nösslinge, Valinge, Skällinge och Stamnared, ”som av ålder varit gemensamma i kyrkligt 

hänseende bör tillsammans med Rolfstorps kommun bilda en gemensam borgerlig kommun”63. 

Om det emellertid blir så att Valinge kommun förs till kombinationen Lindberg-Valinge-Torpa, 

vill nämnden förorda alternativ 1a med Rolfstorp som centralort eftersom Nösslinge har goda 

kommunikationer i form av daglig bussförbindelser över Rolfstorp.64 Vid nästa omnämnande, 

20 februari 1947, beslutar nämnden att utan diskussion enhälligt förorda och tillstyrka 

                                                
62 Wångmar, 2003, s.28. 
63 Nösslinge kommunalnämnd A:3 16/12 1946 §1.  
64 Nösslinge kommunalnämnd A:3 16/12 1946 §1. 
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länsstyrelsens förslag som enligt dem är det för Nösslinge till alla delar bästa förslag.65 Det 

framgår inte explicit vilket förslag som åsyftas, men med föregående paragraf i åtanke kan det 

antas att det är alternativ 1a som tillstyrks, vilket vid det här laget innefattar Grimeton, 

Rolfstorp, Gödestad, Hunnestad, Skällinge och Nösslinge..    

 

8.4.2 Namnfrågan 

I namnfrågan föreslår nämnden att blivande storkommun bör döpas till Himledalen, med 

motiveringen att samtliga till storkommunen föreslagna landskommuner representerar detta 

namn.66 Den 27 juli 1947 beslutar kommunalstämman att protestera mot länsstyrelsens beslut 

att döpa storkommunen till Grimeton. De anser att Himledalen är det enda namn som bör 

ifrågakomma eftersom samtliga kommuner inryms i det som är det geografiska Himledalen.67   

 

8.4.3 Organisatoriska frågor 

I samma paragraf som hänvisades till ovan lyfter stämman frågan om vilken storkommunens 

huvudort bör bli. De yrkar på att länsstyrelsens beslut om att utnämna Grimeton till huvudort 

bör ändras, och att Rolfstorp bör inta denna plats.68 Den 8 september samma år formulerar 

kommunalnämnden en utförligare protest mot detta beslut. Nämnden protesterar enhälligt mot 

att Grimeton ska bli huvudort då de anser att det inte finns några skäl för detta, eftersom 

kommunen ligger i utkanten av den blivande storkommunen. Istället vill de att Rolfstorp ska 

bli huvudort eftersom de till invånarantal är störst samt att de i kommunikationshänseenden är 

centralare än Grimeton. Att samtliga föreslagna kommuner dessutom tillhör ett gemensamt 

kommunförbund, med ålderdomshem i Rolfstorp, är ytterligare ett argument som förs fram för 

att Rolfstorps kyrkby, alternativt stationssamhälle, bör utses till huvudort i Himledalen.  

 

8.4.4 Analys 
 

Tablå 3 - Nösslinges argumentation utifrån Wångmars modell 

Argument: Förekomst (markeras med ”X”): 

Geografiska/rumsliga X 

Geografiska gemenskapsargument X 

                                                
65 Nösslinge kommunalnämnd A:3 20/2 1947 §1. 
66 Nösslinge kommunalnämnd A:3 20/2 1947 §1. 
67 Nösslinge kommunalstämma A:3 27/7 1947 §9. 
68 Nösslinge kommunalstämma A:3 27/7 1947 §9. 
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Kvalitetsargument  

Positiva framtidsutsikter  

Ekonomiska argument  

Identitetsargument X 

Demokratiska argument  

 

I Nösslinges fall hyses inledningsvis en önskan att ingå i en egenhändigt, eller i samråd med de 

involverade kommunerna, utformad kommunbildning i förhållande till länsstyrelsens förslag. 

Denna framställning motiveras med geografiska gemenskapsargument genom att de hänvisar 

till den gamla pastoratindelningen som har skapat en kyrklig gemenskap för kommunerna 

Valinge, Nösslinge, Stamnared och Skällinge. Detta kan även betraktas som ett 

identitetsargument eftersom den kyrkliga gemenskapen kan sägas vara en del av lokala 

identiteten för dessa kommuners invånare. Nösslinge godkänner dock senare enhälligt och utan 

diskussion det förslag som ska komma att bli Himledalen, vilket indikerar att de trots allt finner 

förslaget tillfredsställande. Möjligen kan denna enhetliga uppfattning baseras på pragmatisk 

grund, eftersom Nösslinge sett till skatteunderlag och invånarantal utgjorde en förhållandevis 

liten kommun i sammanhanget, och att de därför kunde gynnas av en sammanslagning.  

 

Desto motstridigare blir de beträffande frågan om namn och huvudort. De protesterar distinkt 

mot att Grimeton ska namnge kommunen och dessutom bli dess huvudort. I protesten i 

huvudortsfrågan presenteras geografiska/rumsliga argument som påpekar att Grimeton ligger i 

kommunens utkant och att de dessutom inte ens är den största kommunen sett till invånarantal. 

Rolfstorps geografiskt mer centralt belägna position, i kombination med att det är den 

befolkningsrikaste kommunen, utgör sålunda Nösslinges argumentation för att länsstyrelsen 

ska ändra på sitt beslut. En bakomliggande orsak skulle kunna vara, även om det inte 

uttryckligen nämns, att Nösslinge och Grimeton är belägna i varsin ände av den tänkta 

kommunbildningen, och att de därför inte gärna ser att service och beslutsfattande förläggs så 

långt bort från deras egna invånare.  

 

I namnfrågan yrkar de också ivrigt på att Himledalen bör bli den nya kommunens namn, istället 

för det föreslagna Grimeton. Argumentet som framförs är att samtliga kommuner är belägna i 

det som kallas Himledalen. Även här kan det tänkas att de är särskilt angelägna om att hindra 

kommunen från att bli döpt till Grimeton, en kommun som de förmodligen inte har några täta 
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band med. Även om de inte föreslår sitt eget namn till den nya kommunen så kan det trots allt 

ses som ett identitetsargument att försöka bevara något som den egna kommunen kan relatera 

till, vilket i detta fall är namnet Himledalen. 

 

8.5 Rolfstorps landskommun  
 

8.5.1 Indelningsfrågan 

Rolfstorps inställning i indelningsfrågan är inledningsvis aningen kluven. De förespråkar 

visserligen alternativ 1a, men tar samtidigt hänsyn till att skolinspektören ser alternativ 2a som 

mer önskvärt ur sitt perspektiv, vilket skulle innebära att nya förslag måste sökas för Rolfstorps 

del. En invändning som stämman gör mot alternativ 2a är att de anser att en sådan konstellation, 

till följd av sin ringa storlek, inte skulle bli ekonomiskt bärkraftig. Eftersom stämman 

identifierar problem med båda alternativ som lyfts fram beslutar de att utforma ett eget förslag 

till ny kommunindelning enligt följande: Hunnestad, Gödestad, Grimeton, Rolfstorp, Skällinge 

och Nösslinge. Stämman menar att ”därmed skulle inget hinder uppstå för att lösa skolfrågan i 

önskvärd riktning och splittringen i försmå enheter förebyggas”69.  

 

Vad Träslöv beträffar, vilka var en del av det ursprungliga alternativ 1a, anser Rolfstorp att de 

har goda förutsättningar för att kvarstå som egen kommun.70 I deras argumentation för 

alternativet bifogas siffrorna som presenterades i tabell 1 tidigare i detta kapitel. 

Kommunalfullmäktige tillstyrker i februari 1947 länsstyrelsens förslag till kommunindelning, 

helt enligt det förslag som Rolfstorps stämma själva framförde vid föregående yttrande.71 När 

det slutgiltiga beslutet ska fattas i september samma år, vilket inkluderar aspekter som 

skatteutjämning, övergångsbidrag och ekonomiska uppgörelser, tillstyrker fullmäktige även 

detta förslag.72  

 

8.5.2 Namnfrågan 

I namnfrågan yttrar sig fullmäktige i februari 1947 i samband med att de tillstyrker 

länsstyrelsens indelningsförslag. De önskar att den nya kommunens namn blir Himledalen.73 

                                                
69 Rolfstorps kommunalstämma A:5 17/12 1946 §16. 
70 Rolfstorps kommunalstämma A:5 17/12 1946 §16. 
71 Rolfstorps kommunalfullmäktige A:1 23/2 1947 §2  
72 Rolfstorps kommunalfullmäktige A:1 8/9 1947 §2. 
73 Rolfstorps kommunalfullmäktige A:1 23/2 1947 §2  
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När det slutgiltiga förslaget ligger på bordet för godkännande protesterar Rolfstorp mot att 

Grimeton fått namnge storkommunen. De tillsätter även en kommitté för att representera 

Rolfstorp i denna fråga, i syfte att få länsstyrelsen att ändra namnet till det mer önskvärda 

Himledalen.74  

 

8.5.3 Organisatoriska frågor 

I likhet med namnfrågan är huvudortsfrågan också en angelägenhet för Rolfstorp. Även här är 

det protester som framförs mot att Grimeton ska inneha storkommunens huvudort. Istället 

föreslår de att Rolfstorps stationssamhälle bör utses till huvudort.75 Den kommitté som utsågs 

för att driva namnfrågan fick följaktligen även i uppgift att driva Rolfstorps sak i 

huvudortsfrågan. Även skolfrågan är en organisatorisk fråga, vilken dock inte förklaras särskilt 

utförligt. Det uppmärksammas främst att den tänkta indelningen medför problem ur 

skolväsendets perspektiv, och att en annan lösning vore att föredra. Vilka problem som 

identifierats framgår dock inte.  

 

8.5.4 Analys 
 

Tablå 4 - Rolfstorps argumentation utifrån Wångmars modell 

Argument: Förekomst (markeras med ”X”): 

Geografiska/rumsliga  

Geografiska gemenskapsargument X 

Kvalitetsargument  

Positiva framtidsutsikter  

Ekonomiska argument X 

Identitetsargument  

Demokratiska argument  

 

Rolfstorps kommun kan sägas skilja sig en aning från de kommuner som hittills avhandlats. 

Materialet som fanns att tillgå var tämligen knapphändigt. Blott några få omnämnanden gjordes 

i frågan, varav ett förefaller ha varit särskilt betydelsefullt för utfallet i 

kommunindelningsfrågan. Då Rolfstorp ansåg båda de förslag, som för deras del var aktuella, 

                                                
74 Rolfstorps kommunalfullmäktige A:1 8/9 1947 §2. 
75 Rolfstorps kommunalfullmäktige A:1 8/9 1947 §2. 
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som otillräckliga, utformar de ett eget förslag, vilket med facit i hand blev det förslag som 

samtliga kommuner slutligen godkände.  

 

Vad gäller argumentationen är det egentligen bara vid just nämnda tillfälle som de framför 

sakliga argument. De identifierade problemen i skolfrågan kan sorteras under geografiska 

gemenskapsargument eftersom det syftar till vart kommunernas barn behöver ta sig för att ta 

del av undervisning. Även om det inte uttryckligen anges, torde det vara Träslövs skolväsende 

som är svårförenligt med de övriga kommunerna i det ursprungliga förslaget. När 

skolinspektörens förslag framförs med Gödestad, Hunnestad och Grimeton som bildande enhet 

görs invändningar med ett ekonomiskt förankrat argument. Denna konstellation skulle enligt 

Rolfstorp inte bli tillräckligt ekonomiskt bärkraftig till följd av sin ringa storlek, vilket 

förmodligen åsyftar det otillräckliga invånarantalet snarare än den geografiska storleken. 

Utifrån siffrorna i tabell 1 har Rolfstorp belägg för sin invändning eftersom invånarantalet väl 

understiger det fastställda minimiantalet om 2 000 invånare efter reformens genomförande. 

Rolfstorps eget förslag löser enligt deras egen uppfattning båda dessa problem. Dels genom att 

kommunen blir klart ekonomiskt bärkraftig, och dels genom att det inte vållar några 

skolorganisatoriska problem.  

 

Hänsyn tas även till Träslövs kommun, vilken de anser har tillräckliga förutsättningar för att 

kvarstå som egen kommun. Huruvida denna uppfattning stämmer kan ifrågasättas utifrån de 

siffror som Hunnestad anger när de försöker utträda ur Himledalen och istället sammanföras 

med Träslöv. Hunnestad anger då att deras sammanlagda invånarantal skulle uppgå till 2 300, 

men eftersom Hunnestads eget invånarantal enligt tabell 1 var omkring 500 borde detta således 

innebära att Träslöv hamnar under minimigränsen om 2 000 invånare för att bilda kommun. 

Emellertid vittnar länsstyrelsens siffror om att Träslöv år 1946 hade ett invånarantal om drygt 

2 30076, vilket betraktas som en mer tillförlitlig uppskattning än Hunnestads egen.   

 

Eftersom motiveringen bakom kommunens ståndpunkter i vissa frågor saknas är det svårt att 

identifiera uttryckliga argument i exempelvis namnfrågan och huvudortsfrågan. Det är 

naturligtvis rimligt att Rolfstorp hellre själva erhåller storkommunens huvudort än att den 

förläggs till Grimeton, men inga särskilda skäl framförs för deras ståndpunkt. Inte heller i 

                                                
76 Utkast till ny kommunindelning inom Hallands län. Hallands läns landskansli. Brevkoncept 
A IV:53 1946. 
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namnfrågan, där de också tar strid mot Grimeton, anges några anledningar till varför 

Himledalen bör namnge kommunen.  

 

8.6 Skällinges landskommun 
 

8.6.1 Indelningsfrågan 

Skällinges kommunalnämnd utarbetar även dem ett eget förslag till kommunindelning, vilket 

innebär att kommunen slås samman med Valinge, Stamnared och Nösslinge. Eventuellt kan 

även Rolfstorp tänkas ingå i denna sammansättning. Kommunalfullmäktige tillstyrker förslaget 

12 december 1946.77 I februari följande år beslutar nämnden att acceptera att Skällinge slås 

samman med Rolfstorp, Nösslinge och Grimeton utan invändning, samt att de efter viss tvekan 

även antog Hunnestad och Gödestad i kommunbildningen.78 När fullmäktige ska ta ställning 

till förslaget några dagar senare uppstår emellertid en debatt då fjärdingsmannen anser att 

fullmäktige borde yrka på en än större kommun innefattande: Skällinge, Lindberg, Valinge, 

Grimeton och Hunnestad. Förslaget röstas dock ned och länsstyrelsens förslag vinner med 8 

röster mot 4. Trots utfallet i omröstning avfärdas inte det nedröstade förslaget fullkomligt, 

eftersom det kan accepteras av fullmäktige om länsstyrelsen anser det genomförbart och därtill 

förordar det.79  

 

8.6.2 Namnfrågan 

Första uttalandet i namnfrågan förekommer i samband med debatten om fullmäktige borde yrka 

på att ingå i en större kommunindelning. Vid detta tillfälle framförs två olika alternativ till namn 

för storkommunen. Utöver det tidigare frekvent figurerande Himledalen presenteras även 

Grimingetorp. I omröstningen får emellertid Himledalen flest röster.80 I juni 1947 röstar 

kommunalfullmäktige efter yttrandebegäran från länsstyrelsen enhälligt för att storkommunen 

ska döpas till Himledalen.81  

 

I augusti samma år beslutar nämnden att protestera mot att det föreslagna namnet för 

storkommunen blir Grimeton, och står fast vid sin tidigare hållning att Himledalen bör namnge 

                                                
77 Skällinge kommunalfullmäktige A:1 12/12 1946 §2. 
78 Skällinge kommunalnämnd A:1 19/2 1947 §2 
79 Skällinge kommunalfullmäktige A:1 24/2 1947 §3. 
80 Skällinge kommunalfullmäktige A:1 24/2 1947 §3. 
81 Skällinge kommunalfullmäktige A:1 13/2 §3. 
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storkommunen eftersom detta är ett neutralt namnförslag jämfört med Grimeton.82 Även 

fullmäktige yttrar sig i frågan några dagar senare. Vid detta sammanträde uttrycker de sin 

besvikelse över att namnvalet föll på Grimeton, och att de därvidlag ämnar författa en skrivelse 

tillsammans med de andra kommunerna som delar deras uppfattning i frågan, i syfte att ändra 

länsstyrelsens beslut till Himledalen.83 Någon motivering för deras ställningstagande 

framkommer inte i protokollen.  

 

8.6.3 Organisatoriska frågor 

I samband med de ovan nämnda protesterna mot beslutet i namnfrågan gör nämnden och 

fullmäktige även invändningar mot att Grimeton utsetts till huvudort för storkommunen, 

eftersom ”Rolfstorp kan anses ur alla synpunkter lämpligast”84. I den skrivelse som fullmäktige 

tillkännager att de ämnar författa tillsammans med de andra berörda kommunerna som delar 

uppfattningen i frågan inkluderas även protester mot detta beslut. Förhoppningen är att 

Rolfstorp istället ska överta rollen som huvudort i kommunen.85 Inte heller här anges någon 

specifik motivering för deras ställningstagande i frågan.  

 

8.6.4 Analys 
 

Tablå 5 - Skällinges argumentation utifrån Wångmars modell 

Argument: Förekomst (markeras med ”X”): 

Geografiska/rumsliga X 

Geografiska gemenskapsargument X 

Kvalitetsargument  

Positiva framtidsutsikter  

Ekonomiska argument  

Identitetsargument X 

Demokratiska argument  

 
 

                                                
82 Skällinge kommunalnämnd A:1 20/8 1947 §4. 
83 Skällinge kommunalfullmäktige A:1 25/8 1947 §6. 
84 Skällinge kommunalnämnd A:1 20/8 1947 §4. 
85 Skällinge kommunalfullmäktige A:1 25/8 1947 §6. 
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Skällinge avger visserligen yttrande i samma sorts frågor som de andra berörda kommunerna, 

men med en skillnad beträffande argumentationen. Varken fullmäktige eller nämnden 

motiverar sina ståndpunkter i någon större utsträckning, vilket gör det avsevärt svårare att 

urskilja vilka argument som ligger bakom dessa. Det kanske mest intressanta när det kommer 

till indelningsfrågan är den debatt som föregick beslutet att tillstyrka länsstyrelsens förslag, där 

fjärdingsmannen yrkade på en större kommunindelning. Denna skulle enligt förslaget inbegripa 

Skällinge, Lindberg, Valinge, Grimeton och Hunnestad. När kartan över kommunernas position 

konsulteras förefaller en sådan indelning högst orimlig ur ett geografiskt perspektiv. De tre 

förstnämnda kommunerna är till varandra angränsande, medan Grimeton och Hunnestad inte 

har en naturlig gräns till någon av dessa kommuner. Även i namnfrågan förekommer ett 

intressant nytt inslag då namnet Grimingetorp läggs fram för omröstning vid sidan av 

Himledalen. Detta namn har inte figurerat i någon av de andra kommunernas protokoll, och 

dessvärre anges inte heller någon motivering till varför detta vore ett lämpligt namn.  

 

Även om det inte anges explicita argument i Skällinges protokoll så kan spekulationer över 

tänkbara sådana göras. Att fjärdingsmannen vill se just en större kommunbildning kan ses som 

ett ekonomiskt argument, eftersom en större och folkrikare kommun kan ge bättre ekonomiska 

förutsättningar. Men detta är som sagt en spekulation som saknar belägg i protokollen. Än mer 

torde det kunna relateras till geografiska/rumsliga argument eftersom han yrkar på att 

kommunen bör bli större. I namnfrågan och huvudortsfrågan uttrycker fullmäktige sin 

besvikelse över att Grimeton utsetts i båda fallen, och meddelar att de kommer överklaga detta 

beslut med en skrivelse tillsammans med de andra kommunerna som delar deras uppfattning. 

Utifrån de andra kommunernas protokoll kan det fastställas att de flesta deltog i denna skrivelse. 

Skällinges nordligt belägna position i den tänkta kommunbildningen kan tänkas ligga bakom 

deras motstånd mot att Grimeton blir huvudort eftersom avstånden till service då skulle bli 

betydligt längre än om grannkommunen Rolfstorp inhyste huvudorten. Således skulle det 

rimligen kunna röra sig om ett geografiskt gemenskapsargument.  

 

Att de förespråkar Himledalen som namn för kommunen är mot denna bakgrund förståeligt, 

liksom för de andra orter som visat sitt motstånd mot detta. Eftersom Grimeton inte utgör en 

dominant faktor i den tänka kommunen, kan kommunernas vädjan att ändra namnet till det för 

alla gemensamma Himledalen uppfattas som fullt rimligt. Detta namn skulle i viss mån bevara 

den identitet som kan återfinnas i en kommuns namn, samtidigt som det kan uppfattas som 

orättvist att en kommun får namnge den nya kommunen, medan de andra får se sina namn 
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försvinna från den administrativa kartan. De idoga försöken att beröva Grimeton namn och 

huvudort kan även ses som en medveten strävan att motverka att Grimeton får en alltför 

framskjuten position i den nya kommunen. Om så var fallet kan det relateras till 

identitetsargument eftersom de tidigare självständiga kommunerna skulle riskera att hamna i 

skymundan av Grimeton. Ett identitetsargument kan med andra ord anses ligga bakom 

Skällinges beslut att protestera mot Grimeton, och istället förorda det mer familjära Himledalen.  

 

8.7 Sammanställning  
 

Tablå 6 - Sammanställning av kommunernas argumentation utifrån Wångmars modell 

 
Geo/rumsliga Geo/Gemenskap Kvalitet Framtid Ekonomiska Identitet Demokratiska 

Grimeton X X    X  

Hunnestad X X   X X X 

Nösslinge X X    X  

Rolfstorp  X   X   

Skällinge  X X    X  

  
Ovanstående tablå är en sammanställning av förekomsten av de olika argumenten för respektive 

kommun. Utifrån tablån kan vi urskilja tydliga mönster i vilka argument som figurerade mest 

frekvent. Några av argumenten kan ibland vara svårplacerade, vilket främst beror på att de inte 

till fullo överensstämmer med den definition som anges enligt Wångmars modell. Detta har 

medfört att jag gjort en egen tolkning av under vilken eller vilka kategorier som argumentet i 

fråga bör inplaceras. Exempelvis kan det vara svårt att separera de geografiska/rumsliga 

argumenten med de geografiska gemenskapsargumenten. De geografiska/rumsliga argumenten 

som funnits i undersökningen har varit av varierande art.  I många fall har det rört sig om den 

tänkta kommunens omfattning där flera kommuner framfört sina egna förslag. Det har även 

handlat om huvudortsfrågan där högljudda protester framfördes mot att Grimeton 

stationssamhälle skulle bli huvudort, vilket delvis baserats på kommunens geografiska position 

i utkanten av storkommunen. Goda kommunikationer med en särskild kommun är också 

argument som lyfts fram från denna kategori.  

 

Den något spretigare geografiska gemenskapsarguments-kategorin är, kanske just till följd av 

sin spretighet, den kategori som förekommit hos alla kommuner i någon utsträckning. Dessa 
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argument har oftast relaterats till huvudortsfrågan eftersom det rörde sig om var den kommunala 

servicen skulle förläggas, vilket är en angelägenhet för samtliga kommuner. Att de nordligt 

belägna kommunerna protesterar mot att huvudorten förläggs i det sydliga Grimeton är således 

inte förvånande, eftersom detta skulle innebära ökade avstånd för dessa kommuners invånare 

när de skulle ta del av service. Andra argument som förekommit ur denna kategori är att 

uppmaningar till länsstyrelsen att inte splittra pastorat har framförts. Både Grimeton och 

Nösslinge framför argument av denna art, vilket syftar till att inte bryta upp gamla gemenskaper 

som byggts upp inom pastoraten. Ett annat argument som framförs från Nösslinge hänvisar till 

redan existerande kommunalförbund, med ålderdomshem förlagt i Rolfstorp, i syfte att påverka 

i huvudortsfrågan.  

 
De ekonomiska argumenten förekommer då det är fråga om ett tänkt kommuns ekonomiska 

bärkraft. Både Rolfstorp och Hunnestad lyfter fram sådana argument, fast från motsatta sidor. 

Hunnestad anser att deras förslag till konstellation kommer bli tillräckligt bärkraftigt, en 

argumentation de styrker med ekonomiska och demografiska kalkyler. Rolfstorp å sin sida 

lyfter fram ett argument mer närbesläktat med det från Wångmars modell, vilket syftar till att 

de befarar att en kommunbildnings ekonomiska bärkraft inte blir tillräcklig.  

 

Identitetsargumenten kan också vara något svårare att sortera in. De tidigare nämnda 

argumenten mot att splittra pastorat kan även betraktas som identitetsargument då de urgamla 

socknarna som bildar ett pastorat onekligen utgjorde en del av den lokala identiteten. Ett 

vanligare argument ur identitetssynpunkt är det som framträder i namnfrågan och 

huvudortsfrågan. Ett enhetligt motstånd mot namnet Grimeton frammanas från de övriga 

kommunerna, som istället föreslår det mer gemensamt förankrade Himledalen. Därtill vill de 

flesta även att Rolfstorp utses till huvudort. Grimeton å sin sida föreslår sitt eget namn och sin 

egen ort eftersom det är det mest kända på riksnivå respektive att huvudorten är lämpligt 

belägen. De andra kommunernas motstånd kan ses som ett försök att inte ge Grimeton en alltför 

dominant position i storkommunen, vilket skulle riskera att de själva tappade anseende och 

inflytande.  

 

Ett kanske ännu tydligare exempel framträder dock i Hunnestads protokoll när de vädjar om att 

få bryta ut ur Himledalen och istället bilda storkommun med Träslöv. De hänvisar då till de 

intima förbindelser som sedan gammalt finns mellan dessa kommuner. Dessa intima 

förbindelser är uppenbarligen inget de delar med de andra kommunerna som uppgick i 
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Himledalen, möjligtvis bortsett från Gödestad med vilka de fortsatt vill bilda pastorat med. I 

samma vädjan förekommer även det enda demokratiskt förankrade argumentet då de uppmanar 

myndigheterna att inte strida mot folkviljan i de båda kommunerna. Argument utifrån positiva 

framtidsutsikter eller kvalitetsargument förekom enligt min tolkning inte i något fall. Vad 

användningen av olika argument beror på kommer att avhandlas i nästa avsnitt.  
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9. Slutsatser och diskussion 
 

Utifrån de handlingar som analyserats i denna undersökning framgår tydligt att 

storkommunreformen 1952 väckte känslor och åsikter hos de berörda kommunerna. Det var 

visserligen långt ifrån så stridigt och bittert som det kunde bli i andra delar av Sverige, vilket 

bland annat framkommer i Wångmars avhandling. Men inte heller rådde det total enighet i alla 

frågor, trots att kommunerna hade stora likheter i sådant som att de alla var 

landsbygdskommuner som upplevde en avfolkande trend utan särskilt positiva framtidsutsikter.  

 

Så som uppvisades i sammanställningen lyftes främst frågor som rörde storkommunens 

geografiska utseende, vilken ort som skulle utses till huvudort samt vilket namn den nya 

kommunen skulle ges. Dessa var de bärande frågorna, i vilka mer eller mindre samtliga 

kommuner hade en uppfattning. Argumenten som förekom var således i synnerhet grundade i 

de geografiska och ekonomiska kategorierna, samt i identitetskategorin. Som tidigare nämnts 

är Wångmars modell skapad utifrån argument mot att ingå i en särskild kommunbildning, för 

att istället kvarstå som självständig kommun, alternativt ingå i en annan sammansättning. Detta 

medför att de definitioner av argumenten som formulerats kanske inte alltid täcker in de 

argument som återfunnits i de undersökta protokollen. Med anledning av detta har jag fått göra 

en egen tolkning av var argumenten bör inplaceras, vilket främst har baserats på själva 

nyckelordet i kategorin, så som ekonomi, geografi, identitet osv.  

 

Att just de argument som ovan nämndes är de som framförts mest frekvent är emellertid ingen 

slump. Ekonomiska och geografiska argument är ofta rationella och mätbara sådana, vilket 

innebar att myndigheterna oftare tenderade att lyssna till dessa än till känslomässigt förankrade 

argument. Argument utifrån den lokala identiteten och utifrån demokratin är exempel på sådana 

argument som sällan fick gehör hos myndigheterna. Detta innebär dock inte att sådana 

uppfattningar inte hystes av invånarna och kommunalråden. Istället kan det vara just vetskapen 

om argumentens bristande effekt som förklarar den sparsamma förekomsten i protokollen.86 

Kanske var det också av rationellt betingade skäl som argumenten mot Grimeton 

stationssamhälle som huvudort baserades på dess geografiska ytterkantsposition, snarare än att 

utnämningen skulle ge Grimeton en orättvist dominant position i kommunen. Att det i 

protokollen helt saknas argument baserade på kategorin positiva framtidsutsikter samt 

                                                
86 Wångmar, 2003, s.187. 
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kvalitetsargument kan möjligtvis förklaras med det tidigare nämnda faktum att samtliga 

kommuner var av landsbygdskaraktär och hade en avfolkningstrend att förhålla sig till. För att 

en kommun skulle argumentera utifrån dessa kategorier krävdes att en positiv prognos för 

framtiden förelåg, exempelvis med befolkningstillväxt eller förläggandet av industrier till 

kommunen. Alternativt att kommunen ansåg att administrationen i dess nuvarande form, på 

egen hand, kunde erbjuda tillräckligt god service, både nu och i framtiden. Inget av dessa 

förhållanden tycks ha varit aktuellt för kommunerna i denna undersökning, vilket således 

begripliggör den totala avsaknaden av sådana argument i protokollen.  

 

För att återknyta till de teoretiska perspektiven som låg till grund för undersökningen så har det 

ena, Wångmars identifierade argument, redan avhandlats. De andra två gällde lokal identitet 

samt centrum och periferi. Den lokala identiteten präglas till stor del av ett ”vi och dem-

tänkande”, där den egna hembygden, eller i detta fall kommunen, ses som förmer än 

grannkommuner eller närliggande kommuner. Grannkommunerna beskrevs inte sällan som 

avvikande, och med invånare som framställdes med negativa egenskaper. Riktigt så flagranta 

uttryck för lokal identitet har inte förekommit i det undersökta materialet. Detta betyder dock 

inte nödvändigtvis att sådana uppfattningar inte fanns hos kommunernas invånare, bara för att 

det inte förekom i så pass formella sammanhang som kommunala sammanträdesprotokoll. En 

indikation till sådant tankegods kan återfinnas i namn- och huvudortsfrågan. Även om 

argumentationen främst är rationellt grundad kan det inte uteslutas att det även fanns en 

uppfattning hos kommunerna att Grimeton skulle få en en alltför gynnsam position i 

storkommunen. En sådan uppfattning skulle kunna knytas dels till en känsla av att förlora den 

del av identiteten som fanns i kommunens nuvarande namn, och dels till en känsla av att ”dem”, 

Grimeton, inte gjort sig förtjänta av denna ynnest.  

 

I teoriavsnittet lyftes även livsformsidentifikationen. Wångmar menar att 

livsformsidentifikationen kunde vara en orsak bakom kommuners motstånd, vilket baserades 

på alltför skilda livsformer inom den tänkta storkommunen. I de flesta fall rörde det sig om en 

brytning mellan livet i städerna och livet på landsbygden. Eftersom samtliga av de undersökta 

kommunerna var landsbygdskommuner har inga motsättningar på denna grund kunnat urskiljas 

i protokollen. Vad som å andra sidan har återfunnits i protokollen är argument som grundar sig 

i gamla pastoratindelningar samt kommuners traditionella samarbete. Hunnestads vädjan att få 

bilda kommun med sin bundsförvant Träslöv, med vilka de sedan gammalt haft intima 

förbindelser med, utgör det tydligaste uttrycket för denna form av lokal identitet. Nösslinge och 
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Grimeton argumenterar för att pastorat inte borde splittras, och även att nuvarande 

pastoratindelning kan direkt överföras till kommunbildning. De gemenskaper som med tiden 

byggts upp inom dessa pastorat kan således ses som ett uttryck för lokal identitet när de önskas 

bevaras i kommunal tappning. Sammantaget kan den lokala identiteten inte påstås varit särskilt 

central i kommunernas argumentation, och inte heller tycks den ha haft någon inverkan på de 

statliga myndigheterna när den väl kom till uttryck.  

 

Vanligare tycks istället argumentationen utifrån centrum-periferi-teorin varit. Mest påtaglig var 

denna gällande centralortsfrågan. Flera av kommunerna uttryckte som bekant sitt motstånd mot 

att huvudorten skulle förläggas till Grimeton. Eftersom sammanslagningen är en form av 

centralisering kan detta innebära problem för invånarna i de andra kommunerna på två plan. 

Det kunde ses ur ett socialt perspektiv då de förmodligen behöver resa längre för att ta del av 

den kommunala servicen. Det kunde även ses ur ett demokratiskt perspektiv, vilket oftast 

riskerade att drabba små ytterkantskommuner. Detta eftersom de hamnade längre ifrån 

beslutsfattandet, något som även kunde innebära att deras angelägenheter fick mindre 

uppmärksamhet.87 Några argument utifrån det demokratiska perspektivet förekom inte, vilket 

inte var ovanligt även sett till hela landet.88 Mer betydelsefullt var förmodligen just avstånden, 

även om sådana argument inte heller förekom explicit. Men eftersom flertalet kommuner lyfter 

att Rolfstorps stationssamhälle är mer geografiskt centralt i den tänkta storkommunen än 

Grimetons stationssamhälle, är det rimligt att anta att avstånden var det främsta bekymret. 

Möjligen kan bristen på överensstämmelse mellan argumenten och de teoretiska perspektiven 

bero på källmaterialets art. Emellertid anser jag att det är märkligt att argumentet baserat på 

avstånden till kommunal service inte förekommer i kommunernas protokoll eftersom detta trots 

allt får bedömas vara ett rationellt förankrat argument.  

 

Sammantaget har dock resultaten från undersökningen gott och väl besvarat de frågeställningar 

som formulerades i uppsatsens inledande fas. Den första, som handlade om kommunernas 

ställningstagande i frågan, visade att det inledningsvis förekom egna förslag till önskvärd 

indelning, men att samtliga kommuner sedermera godkände länsstyrelsens förslag. Ett 

överraskande inslag var dock att Hunnestad senare ändrade sin uppfattning och krävde att få 

utträda ur Himledalen, vilket dock aldrig blev verklighet. Den andra frågan rörde vilka 

                                                
87 Nielsen, 2003, s.80. 
88 Wångmar, 2003, s.155. 
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argument för och emot som presenterades, vilket jag redogjort för ovan samt i 

sammanställningen. Den tredje, rörande vilka uttryck den lokala identitetens tog sig i 

argumentationen, visade att tendenser till detta förekom, men att den inte tycks ha haft en 

särskilt betydande roll i kommunernas ställningstagande för eller emot en sammanslagning. 

Möjligen hade ett annat källmaterial, så som tidningsartiklar eller dagböcker, gett en annan bild 

av den lokala identitetens betydelse i frågan, eller av andra aspekter rörande 

sammanslagningarna. Alternativt kan det helt enkelt ha varit så att denna förhållandevis 

smärtfria sammanslagning berodde på kommunernas många likheter, och deras förståelse för 

behovet av en reform, även om det innebar att de fick se sitt självstyre gå förlorat i den tysta 

revolutionen.  
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10. Didaktiskt perspektiv  
 

Att försöka införliva kommunhistoria i undervisningen på gymnasienivå är kanske inte det 

enklaste för en historielärare. I de mer grundläggande och översiktliga kurserna, som historia 

1a1, 1a2 samt 1b, finns inget givet utrymme för lokalhistoria. Först i historia 2a föreskrivs 

tematiska fördjupningar inom bl.a. lokalhistoria. I ett sådant läge skulle storkommunreformen 

kunna undersökas ur ett lokalt perspektiv. Men då de lokala perspektiven i min egen region 

ännu till stor del är outforskade finns det väldigt sparsamt med material att tillgå för en sådan 

fördjupning. För egen del tror jag också att källmaterialet, kommunala mötesprotokoll, för en 

sådan undersökning befinner sig på en alltför avancerad nivå för gymnasieelever.  

 

Kommunhistoria behöver å andra sidan inte studeras enbart utifrån lokala perspektiv. 

Exempelvis skulle en närmare titt på de förändringar i förvaltning och organisation som följde 

på storkommunreformen kunna göras, för att sedan sätta in dessa i ett större sammanhang med 

välfärdsstatens framväxt som ram. Detta skulle således vara ett mer nationellt perspektiv på 

kommunhistoria. Då den kommunala organiseringen till stor del kan knytas an till 

samhällskunskapsämnet skulle ett ämnesöverskridande samarbete kunna vara aktuellt. I ett 

sådant samarbete skulle samhällskunskapen kunna förmedla till eleverna hur kommuner 

fungerar i dagens läge, medan historieämnet skulle kunna rikta fokus mot hur de fungerat 

tidigare, samt varför förändringar och reformer varit nödvändiga att genomföra.  

 

Denna något nischade fördjupning kan tänkas vara genomförbar redan i historia 1b. De två 

föregående historiekurserna är trots allt 50-poängskurser där det kan bli svårare att avsätta tid 

till kommunhistoria, eftersom det finns oräkneliga andra nationella och internationella 

händelser som på goda grunder bör ges företräde. Ämnet kan kopplas till det centrala innehållet 

för 100-poängskursen historia 1b främst genom den andra punkten som föreskriver att 

”demokratisering under 1800- och 1900-talet i Sverige… samt viktiga globala 

förändringsprocesser, till exempel… resursfördelning och ökat välstånd”89 ska ingå i 

undervisningen. De kommunala reformerna som genomfördes kan dels ses ur ett demokratiskt 

perspektiv eftersom deras ansvarsområden utökades, samtidigt som det lokala demokratiska 

inflytandet centraliserades. De kan även ses som reformer vilka syftade till att förändra 

                                                
89 Skolverket, Ämnesplan i historia för gymnasieskola, Stockholm, 2020, s.7. 
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resursfördelningen i samhället och därigenom öka välståndet för alla invånare i landet, vilket 

även var en åtgärd för att förebygga uppkomsten av totalitära rörelser.90  

 

Rent praktiskt behöver det inte röra sig om något större arbetsområde, utan snarare som en 

kortare fördjupning i svensk 1900-talshistoria, med tyngdpunkten på demokratisering och 

välfärdssamhällets framväxt. En tänkbar uppgift utifrån den information som eleverna får ta del 

av från samhällskunskapen så väl som från historian är att de enskilt, eller möjligtvis i par, 

skriftligt får redogöra för genomförandet av de två kommunreformerna, samt för deras orsaker 

och konsekvenser. Därtill kan en lokal aspekt adderas genom att de får skriva om hur en valfri 

landskommuns situation förändrades efter de två reformerna. Exempelvis skulle de kunna 

skriva om hur Hunnestad förlorade sitt självstyre och uppgick i Himledalen med fem andra 

landskommuner, samt att de tillsammans med flera andra storkommuner sedermera uppgick i 

dagens Varbergs kommun. Denna förändring ska de sedan knyta an till de orsaker och 

konsekvenser vi gått igenom på generell nivå. Mot denna bakgrund kan de spekulera kring hur 

Hunnestad kan ha påverkats av reformerna, vilket binder samman den teoretiska ramen med ett 

konkret exempel som kanske ligger dem nära, beroende på vilken kommun de väljer 

naturligtvis. Det ligger även nära till hands att de kan se samband mellan reformerna och hur 

dagens situation ser ut för kommunerna, vilken de fått veta mer om i 

samhällskunskapsundervisningen. Därmed skulle även denna aspekt kunna inkluderas i 

uppgiften, möjligtvis genom att de får formulera sina tankar om en ny reform kanske är 

nödvändig i framtiden.  

 

Genom denna uppgift får eleverna visa prov på kunskapskravet som syftar till att ”redogöra för 

förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser” 

samt genom den sista aspekten även till det som handlar om att eleven ”ger exempel på, och 

förklarar, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan 

eleven dra några slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha 

för betydelse för framtiden”91. Genom detta upplägg kan eleverna förhoppningsvis utveckla sin 

förståelse för de demokratiska och sociala förändringsprocesser som ägde rum under 1900-

talets gång i Sverige. Denna förståelse är onekligen en viktig pusselbit för eleverna om de ska 

kunna förstå varför Sverige ser ut som det gör idag, både ur politisk och social synvinkel.   

                                                
90 von Essen, 2002, s. 34. 
91 Skolverket, Ämnesplan i historia för gymnasieskola, Stockholm, 2020, s.8. 
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