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Kommunalfullmäktige i Àlmeboda storkommun, valda för perioden 1967-1970. 
Mandatfördelningen var: 16 (c), 8 (h/m), 2 (fp) och 9 (s). Àlmeboda är av de nio 
kommuner som har varit föremål för särskilda fallstudier i denna bok. Àlmeboda 
var den fallstudiekommun där de geografiskt betingade konflikterna i fullmäktige 
var mest utbredda. Det gällde nästan alltid en kamp mellan ledamöter som var 
bosatta i de två tidigare självständiga kommunerna, Àlmeboda och Långasjö. 
Bilden är också ett mycket tydligt exempel på den låga kvinnorepresentationen i 
kommunalpolitiken vid denna tidpunkt.
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ABSTRACT

This book, with the title Coalition rule - bloc rule - multiple rule, deals with the 
development of the forms of government that have been put into practice in 
Swedish municipalities during the period 1952-2002. Forms of government refer 
to how the power, in the form of chairmanship of local administrations, has been 
distributed between the majority and minority in the different municipal coun
cils. Two levels are involved in this study. First a national investigation, which 
for the main part of the period is done in the form of a total survey. Second, more 
detailed case studies applicable to the development in the county of Kronoberg, 
Småland.

As the title indicates the development of the forms of government in Swedish 
municipalities can be classified into three main phases. The first phase, coalition 
rule, means that the majority and the minority shared chairmanships of local ad
ministrations. This was valid at the time of the starting-point of the study and 
continued until the beginning of the 1970s. The second phase, bloc rule, was se
riously modelled during the first half of the 1970s and implied that one of the tra
ditional political blocs had all the chairmanships in a municipality. The third and 
last phase, multiple rule, can be said to have started in the mid 1990s. This phase 
was characterised by softened bloc politics, among other things as a consequence 
of the fact that the Green Party and various local parties had the position as the 
balance of power in considerably more municipalities.

The theoretical framework of the study is composed by the concepts of con
flict and consensus, political culture, practice, hegemony and coalition forma
tion. These five elements seem to be interrelated, and they should serve as suit
able instruments of analysis. This should make the empirical results more possi
ble to generalise. Conflict and consensus can be connected to the political culture 
by the fact that the political culture in a municipality can be characterised by ei
ther conflict or consensus. The political culture can then lead to a certain prac
tice. For example, under a long succession of terms of office, a system is applied 
with as far-reaching majority marks as the law allows, where one of the tradi
tional political blocs always is in power in the municipality. There is also an am
bition to develop the theoretical insights better, in particular in two cases. First, 
there is an effort to formulate ideal models of municipal politics on the basis of 
the conception of hegemony. Second, there is an attempt to integrate the human 
factor in the theories of coalition formation.

Key words: local politics, form of government, coalition, practice, hegemony.



Kommunalhuset i Rävemåla, säte för den kommunala förvaltningen i Ålmeboda 
storkommun fram till kommunens upphörande vid årsskiftet 1970/1971. Bilden 
kan symbolisera att den kommunala verksamheten i landskommunerna ännu vid 
tiden för kommunblocksreformens genomförande var relativt blygsam. Det finns 
utan tvekan en klar kontrast tilI de nutida stora kommunhusen.
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FÖRORD

Denna bok böljade jag skriva helt utan tillgång till extern finansiering. Min för
hoppning var att kostnaden for tryckningen skulle lösas i ett senare skede och 
någon tanke på att få betalt lor själva skrivandet fanns inte. Idén till boken var 
också helt och hållet min egen, så det finns ingen annan person att tacka eller att 
skylla på. Det var med andra ord mitt stora personliga intresse för ämnesområdet 
som gjorde att jag under sommaren 2005 inledde föreliggande arbete. Det blev 
också precis så slitsamt och intressant som jag hade förväntat mig. Det stora per
sonliga intresset har utan tvekan varit en betydelsefull drivkraft i arbetet med bo
ken. Skrivarbetet har skett under de båda somrarna 2005 och 2006 samt på näs
tan varje veckoslut under tiden däremellan. I juni 2006 tilldelades jag ett stipen
dium från Hallenbladska fonden, vilket har säkerställt att boken kunde tryckas. 
Jag vill därför framföra ett stort och uppriktigt tack till makarna Eivor och Gun
nar Hallenblad för deras stora välvillighet att stödja forskningen. Även min ar
betsgivare, Institutionen för samhällsvetenskap vid Växjö universitet, har under
stött forskningen. Det har skett genom att jag har fått använda mina utveck
lingsmedel för resor till arkiv och till kopieringskostnader. Mina båda närmaste 
chefer i organisationen, ställföreträdande prefekt Martin Nilsson och studierektor 
Torgny Klasson, har också gett klartecken till att göra de många arkivbesöken 
under terminstid, under förutsättning att det inte har stört min undervisning. Nils
sons och Klassons inställning har utan tvekan gjort att arbetet har snabbats upp.

En preliminär version av manuset till boken har helt eller delvis gåtts igenom 
av fem forskare inom historieämnet. Förutom utgivaren professor Lars Nilssons 
betydelsefulla insatser är det också professor Peter Aronsson, docenterna Lennart 
Johansson och Roddy Nilsson samt doktorand Marie Eriksson. Även totalt fem 
personer från ämnena statsvetenskap, sociologi och socialpsykologi har läst delar 
av manuset. Det gäller doktoranderna Karl Loxbo och Johanna Jormfeldt samt 
adjunkterna Torgny Klasson, Karina Petersson och Thom Jonsson. Alla dessa 
skall ha ett stort tack för sina goda insatser. Redaktör Kerstin Brodén på Växjö 
University Press har spelat en viktig roll vid tryckningen av boken, vilket jag är 
väldigt tacksam för.

Jag vill även framföra ett tack till Riksarkivet. Statistiska Centralbyråns arkiv, 
de åtta kommunarkiven i Kronobergs län samt kommunarkiven i Emmaboda och 
Nybro för fint bemötande i samband med mina många arkivbesök. Arkiven vid 
landets alla länsstyrelser har efter telefonkontakter översänt sina kungörelser från 
1950-talet, vilket jag vill uttrycka stor tacksamhet för. Biblioteket på Växjö uni
versitet, inte minst bibliotekarie Per Johansson, har på ett förtjänstfullt sätt ordnat 
fram ett stort antal fjärrlån, vilket jag hänned vill tacka för. Slutligen vill jag 
också tacka lektor Anne Haglund Morrissey för den engelska språkgranskningen.

Nybro och Växjö i november 2006

Erik Wångmar



Protokoll fört vid sammanträde 

med Linneryds kommunalfullmäkti

ge den Id febr. 1963.
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Frånvarande vid dagene förhandlingar voro·· Lennart 

Alfengård, Göte Johansson, Erland Andereaon, Verner Jo

hansson och Berta CarlBson. Fullmäktige beslutade god

känna giltigt förfall för dessa.

{ HO.

Till Justeringsmän att Justera dagens protokoll valdes 

Per Samuelsson och Gustaf Franeson.

{ 2|.
Länsstyrelsen 1 Kronobergs län hade 1 skrivelse av den 

I dec. 1962 begärt Llnneryd kommuns yttrande över av Läns- 

Btyreleen utarbetat förslag över länets indelning 1 kom

munblock.

Kommunalfullmäktige hade vid sammanträde den l4 Jan.

1963 i 10 uppdragit åt en kommitté beståendiav hrr Harry 

Stenmyr, Frans Nygren, Anton Franzén.Göte Johansson och 

Lennart Alfengård att utarbeta ett förslag till yttrande 

över koraraunblocksindelnlngen.

Detta förslag förelåg till behandling vid dagens full

mäktigesammanträde. Bil. t till detta protokoll.

Efter ordförandens föredragning av förelaget var det.-'- 

samma föremål för Ingående överläggning.

Kommunalfullmäktige beslutade att det föreliggande 

förelaget till yttrande över kommunblocksIndelningen skul

le av fullmäktige till alla delar· godkännas och överläm

nas till Länsstyrelsen som Llnneryd kommuns yttrande 

övsr förslaget till plan över länets Indelning 1 kommun

block .

Protokoll från sammanträde med kommunalfullmäktige i Linneryds storkommun 
den 18 februari 1963. Vid detta sammanträde lämnade kommunen yttrande över 
länsstyrelsens förslag till länets indelning i kommunblock. Fullmäktige ville i 
första hand att kommunen skulle få vara ett eget kommunblock. Då Linneryds 
storkommun ingår i fallstudien behandlas frågan om kommunblocksindelningen i 
föreliggande bok. Beslutet var enigt, vilket innebar att det socialdemokratiska 
partiet stod bakom en linje som gick stick i stäv med vad detta parti ansåg på 
riksplanet.



1. INLEDNING

Nya kommunfullmäktige i Emmaboda samlades på måndagen till val av 
styrelser och nämnder for de olika kommunala funktionerna under man
datperioden, som börjar I januari. Inledningen blev en häftig konfronta
tion mellan det socialistiska och det borgerliga blocket. Kommunalrådet 
Tage Johansson uttryckte tvivel på borgerlighetens demokratiska avsikter. 
I valberedningen hade de borgerliga lagt beslag på samtliga ordförande
poster, detta genom överenskommelse med KDS, ansåg han.1

På detta sätt skildrade pressen när Emmaboda kommunfullmäktige i december år 
1973 valde styrelser och nämnder för mandatperioden 1974-1976. Citatet har 
vidare intresse av främst två skäl. För det första utgjorde valet år 1973 ur ett 
riksperspektiv den viktigaste brytpunkten vid övergången från samlingsstyre till 
samlingsstyre med majoritetsmarkering. För det andra var socialdemokraterna i 
Emmaboda kommun sålunda motståndare till systemet med att majoriteten till
satte samtliga ordförandeposter. Det socialdemokratiska partiet var annars i fler
talet fall tydligt pådrivande, både på riksnivå och i synnerhet på kommunal nivå. 
Det innebar att socialdemokraterna i Emmaboda kommun inte var i takt med det 
huvudspår som partiet följde.

Problemet som skall lösas med denna studie är hur styrelseformerna har för
ändrats i landets primärkommuner och varför dessa förändringar har ägt rum. 
Undersökningen omspänner den 51 år långa tidsperioden från tillkomsten av den 
nya kommunala indelningen år 1952 fram till och med år 2002. Som titeln anger 
delas perioden i tre olika faser beroende på de styrelseformer som rådde i flerta
let av landets kommuner. Avsikten är sålunda inte att undersöka en drygt 50 år 
lång period utan hänsyn till startpunkt och slutpunkt. Ett rent samlingsstyre inne
bär att majoriteten och minoriteten i kommunens fullmäktige delar upp de ledan
de posterna. I ett samlingsstyre med majoritetsmarkeringar tar den grupp som har 
majoriteten i kommunfullmäktige minst hand om alla ordförandeposter i styrel
ser och nämnder. Under tidsperioden 1974-1994 skedde nästan samtliga sådana 
majoritetsmarkeringar inom ramen för de två politiska blocken, därav namnet 
blockstyre. Den avslutande benämningen mångstyre syftar på de många olika 
koalitioner som numera styr Sveriges kommuner, även om koalitioner som följer 
blockgränsen ännu finns i ett relativt stort antal kommuner. Begreppen definieras 
närmare i slutet av inledningskapitlet.

1 Barometern 1973-12-19. Emmaboda kommun är belägen i Kalmar län.



Studien sker inom den historiska disciplinen, men har beröringspunkter med 
ämnet statsvetenskap, både i fråga om vissa av de teoretiska utgångspunkterna 
och inte minst med ämnesvalet, som hittills framförallt har intresserat forskare 
inom statsvetenskapen. Statsvetenskapens intresse för den kommunala nivån 
blev tydligt genom det stora kommunalforskningsprojektet som startade under 
1960-talet. Avsikten är att undersökningen skall förena metodologiska och teore
tiska särarter inom båda disciplinerna. Ett uttryck för denna ambition är använda 
koalitionsbildningsteorier, vilka sällan eller aldrig har kommit till någon använd
ning inom ämnet historia. Från ämnet historia hämtas inte minst det långa tids
perspektivet och förändringsperspektivet. manifesterat genom uppdelningen i tre 
faser. Behandlingen av det empiriska källmaterialet ligger på en större detaljnivå 
än vad som normalt är vedertaget inom statsvetenskapen, där otryckt källmaterial 
inte används så frekvent. Det betyder dock inte att de teoretiska ambitionerna to
nas ned. Jag hävdar också att de teoretiska utgångspunkterna, åtminstone de som 
jag har valt, kommer mer till sin rätt som analysredskap när källmaterialet har ett 
större djup än vad som är möjligt om det nästan uteslutande bygger på bearbet
ningar.

Det viktigaste skälet till att studien görs är foga förvånande att forskningen på 
området, utifrån en snäv avgränsning av styrelseformen, inom historiedisciplinen 
har varit mycket begränsad. Det bör emellertid också finnas ett visst allmänt in
tresse att undersöka det aktuella temat. Denna föreställning bygger särskilt på två 
omständigheter. För det första utgör kommunerna arbetsgivare för en inte ovä
sentlig del av den samlade arbetskraften i landet. För det andra har alla personer 
över 18 år, med undantag för utländska medborgare som har varit bosatta i landet 
mindre än tre år, rätt att rösta i valen till fullmäktige och därmed påverka kom
munalpolitiken, dit ungefär 20 procent av en persons inkomster går i form av 
kommunalskatt. Det är vidare tänkbart att studien kan ge information och väg
ledning for dagens och framtidens kommunalpolitiker när dessa skall bilda majo
riteter/koalitioner, exempelvis om de funderar på att bilda en koalition som är 
blocköverskridande och eventuella konsekvenser av ett sådant steg. I nuläget 
återkommer dessa ställningstaganden minst var fjärde år, alltså i direkt anslut
ning till de allmänna valen. Frågan om de kommunala styrelseformerna kan ock
så sägas utgöra en demokratifråga, då det inte minst gäller hur makten i kommu
nen skall fördelas mellan majoriteten och minoriteten. Avsikten är att förena de 
inomvetenskapliga kraven med ambitionen att nå ut med resultaten till nuvaran
de och blivande kommunalpolitiker samt till samhällsintresserade medborgare.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med denna undersökning är att beskriva och med hjälp 
av ett antal olika teoretiska utgångspunkter analysera de kommunalpolitiska sty
relseformer som har förekommit i de svenska kommunerna under tidsperioden 
1952-2002. Det gäller därvid inte minst att förklara varför styrelseformerna har 
förändrats över tid. Sådana politiska forandringsfaktorer måste sökas både på na
tionell och lokal nivå. Det långa perspektivet och förändringsperspektivet får for



övrigt anses vara centralt inom den historiska forskningen. Det utgör också en 
betydelsefull grund for att kunna förklara nutida förhållanden.

Genom att studien för huvuddelen av perioden sker som en totalundersökning 
av hela landet har den med andra ord tydligt generaliserande ambitioner. Fallstu
dierna syftar till att ge mer detaljerade lokala exempel på hur styrelseformerna 
tog sig uttryck i kommunerna i Kronobergs län. Ett annat syfte med fallstudien är 
att operationalisera hegemonibegreppet genom att formulera två modeller för 
kommunalpolitiska huvudstrategier. Genom valet av kommuner med tydliga ma
joritetsförhållanden under perioden 1952-1970 ges det underlag för studier och 
analyser med större räckvidd. Det sker genom att studien vidgas till andra kom
munalpolitiska frågor än valen av styrelser och nämnder. Det är tänkbart att ett 
följsamt uppträdande av minoriteten i viktiga kommunalpolitiska frågor kunde 
ge en bättre utdelning för minoriteten vid valen av styrelser och nämnder. Det 
finns sålunda även ett syfte om att försöka få fram en tydligare bild av den kom
munalpolitik som bedrevs i köpingar och landskommuner under 1950- och 1960- 
talen. Valet av teoretiska utgångspunkter har inte minst skett med tanke på fall
studiens inriktning.

Syftet kan sålunda sammanfattas i följande tre huvudpunkter:

• Att beskriva och analysera de kommunalpolitiska styrelseformer som har 
funnits i Sveriges kommuner under perioden 1952-2002.

• Att med hjälp av olika nationella och lokala kontexter försöka förklara de 
tidsmässiga skiftena mellan olika styrelseformer i kommunerna.

• Att genom fallstudier få en utökad kunskap om hur de kommunalpolitiska 
styrelseformerna har fungerat och förändrats samt analysera det med hjälp av 
teoretiska utgångspunkter och om möjligt kunna komplettera teoribildningen 
med tillämpningar för den kommunala nivån.

Studiens frågeställningar kopplas som sig bör dels till totalundersökningen på 
nationell nivå (inte total för tidsperioden 1952-1967), dels till fallstudierna av 
Kronobergs län. Med en viss förenkling kan det hävdas att den tidigare forsk
ningen framförallt kan relateras till den nationella totalundersökningen, medan 
de teoretiska utgångspunkterna i större utsträckning kan appliceras på fallstudi
en. Utifrån det redovisade syftet kan följande frågeställningar för studien redovi
sas:

1. Vilka huvudtyper av kommunalpolitiska styrelseformer har förekommit 
i Sveriges kommuner under perioden 1952-2002? När har viktigare 
skiften mellan olika styrelseformer ägt mm och vilka faktorer kan ha 
medverkat till att dessa skiften kom till stånd? Vilken relation finns 
mellan nationella och lokala politiska förklaringar till förändringarna? 2

2. Fanns det en koppling mellan samlingsstyre och den konsensusinriktade 
politiska kulturen i kommunerna? Var övergången till samlingsstyre 
med majoritetsmarkeringar av olika slag en effekt av en tilltagande kon-



fliktnivå i kommunalpolitiken'.’ Hur utbildas praxis för kommunala sty
relseformer? I vilken utsträckning går det att förklara koalitionerna med 
teorierna för koalitionsbildning? Finns det andra orsaker till koalitions- 
bildningarna som inte kan förklaras med teorierna? Går det med hjälp 
av dessa resultat att formulera nya koalitionsbildningsteorier eller ve
dertagna principer?

3. 1 vilken utsträckning förekom det konflikter i fullmäktige vid valen till
styrelser och nämnder? På vilka sätt agerar en politisk majoritet respek
tive minoritet i en kommun där majoriteten har en dominerande makt
ställning av närmast hegemonisk karaktär? Går det att se någon kopp
ling mellan ett följsamt agerande av minoriteten i mer centrala kommu
nalpolitiska frågor och att minoriteten blev väl tillgodosedda vid valen 
till styrelser och nämnder i förhållande till sin representation?

Frågeställningarnas anknytning till den tidigare forskningen och de teoretiska ut
gångspunkterna behandlas också i anslutning till dessa kapitel och då inte minst i 
respektive summering av kapitlet.

Avgränsningar
Den tidsmässiga avgränsningen av studien omfattar sålunda åren 1952-2002. 
Motivet till att år 1952 har valts till startpunkt är att den nya kommunindelningen 
till följd av storkommunreformen trädde i kraft vid denna tidpunkt. Att börja stu
dien tidigare än 1952 hade inneburit minst tre tydliga komplikationer. För det 
första hade landet före indelningsreformen 2498 kommuner, vilket hade medfört 
att undersökningsmaterialet hade blivit än mer omfattande.2 För det andra be
hövde kommuner med under 700 invånare inte införa fullmäktige, utan bara ha 
kommunalstämma. Vid valet år 1946 var det 662 kommuner som saknade full
mäktige.' Utan fullmäktige blir det synnerligen svårt att få fram några uppgifter 
om de förtroendevaldas partitillhörighet och fastställa om kommunen hade sam
lingsstyre eller samlingsstyre med majoritetsmarkering. För det tredje fanns det 
ännu under 1940-talet en del kommuner som vid valet till fullmäktige tillämpade 
ett system med så kallad samlingslista, vilket innebar att alla partier kom överens 
om att gå fram med enbart en lista vid valet/ Även här blir det alltså mycket 
svårt att fastställa vilket parti de olika förtroendevalda tillhörde och därmed inte 
möjligt att kunna ta reda på vilken styrelseform som tillämpades. För perioden 
före 1952 års indelningsreform är det med andra ord inte möjligt att göra någon 
totalundersökning av styrelseformerna i landets kommuner. Det är därmed bara 
möjligt att göra fallstudier i kommuner som hade fullmäktige och inte använde 
sig av systemet med samlingslista. 2 3 4

2 Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 2.
3 SFS 1938:108 och Kommunala valen 1946.
4 Kommunala valen 1942-1946.



Att slutpunkten har satts till år 2002 sammanhänger med att det senaste valet 
till styrelser och nämnder i landets kommuner skedde efter valen till fullmäktige 
i september 2002. Förändringar under den pågående perioden 2002/2003-2006 
har däremot inte tagits upp. Skälet är framförallt att det kan tyckas vara mindre 
lämpligt att bryta undersökningen mitt under en mandatperiod. Det hade dock 
varit tänkbart att utsträcka studien fram till och med valet år 2006, då föreliggan
de publikation sålunda publiceras först efter detta val. Orsaken är dock att när 
arbetet med boken inleddes under senare delen av våren 2005 var det ännu näs
tan ett och ett halvt år kvar till valet 2006. Trots allt handlar det ändå om att un
dersöka styrelseformerna efter totalt 16 val till fullmäktige (1950- 2002), vilket 
innebär en omfattande empirisk undersökning. Det skall dock påpekas att möj
ligheterna att inhämta empiriskt källmaterial underlättas klart genom tillkomsten 
av den nya informationstekniken, där det stora flertalet kommuner numera lägger 
ut protokoll från kommunfullmäktige och/eller information om sammansättning
en av styrelser och nämnder på sina hemsidor.

En annan dimension av avgränsningen gäller att det bara handlar om landets 
alla primärkommuner. Studien omfattar sålunda städer, köpingskommuner och 
landskommuner under tiden 1952-1970 och de enhetliga kommunerna för perio
den 1971-2002. Det innebär att landstingen, vilka skulle kunna kallas sekundär
kommuner, och de municipalsamhällen som fanns kvar fram till och med år 1970 
inte omfattas av undersökningen.

Vidare skall det framhållas att undersökningarna nästan uteslutande görs på 
ett institutionellt plan i form av den inomkommunala arenan. Det görs därmed 
inga försök på bred front att föra in Interaktionen mellan kommunalpolitikerna 
och väljama/medborgarna. Ett sådant förfarande hade självklart varit av intresse, 
men får anses vara synnerligen svårt att genomföra, särskilt när det gäller den na
tionella totalundersökningen. Det enda undantaget gäller en diskussion om de 
förändrade styrelseformerna utifrån ett medborgar- och väljarperspektiv. Jag nö
jer mig alltså med ett generellt och mer abstrakt perspektiv på denna fråga. Det 
skall vidare påpekas att väljarnas åsikter i en mer allmän mening tas upp i sam
band med appliceringen av koalitionsbildningsteorierna, men att det inte bygger 
på någon empirisk studie av vad väljarna har för åsikter. När det gäller konflikt 
och konsensus i kommunerna avser det huvudsakligen valen till styrelser och 
nämnder. I de nio fallstudiekommunerna görs det undersökningar av förekoms
ten av konflikt eller konsensus i fullmäktige. För perioden 1952-1970 sker det 
också en genomgång av mer principiellt viktiga frågor. Det gäller skattehöjning
ar, kommunblocksreformens genomförande, äldreomsorgens utbyggnad samt in
förandet av enhetsskolans/grundskolans högstadium.

Disposition
När det gäller studiens disposition börjar den med föreliggande inledning, där 
ämnet, syfte och frågeställningar samt avgränsningar presenteras. Därefter finns 
ett kapitel som tar upp relevant tidigare forskning, företrädesvis inom ämnena hi
storia och statsvetenskap. Nästa kapitel innehåller undersökningens teoretiska 
utgångspunkter. Även dessa hämtas framförallt från historia och statsvetenskap. I



kapitlen om tidigare forskning respektive teoretiska utgångspunkter sker det en 
viss återkoppling till syfte och frågeställningar. Det fjärde kapitlet avser de me
toder som kommer till användning. Vid sidan av de allmänna resonemangen be
handlas källmaterialet och valet av kommuner for fallstudien på ett mer ingående 
sätt.

Därefter följer tre kapitel som alla har karaktären av bakgrundsbeskrivningar. 
Det första av dessa, kapitel fem, behandlar den mer övergripande utvecklingen 
inom den primärkommunala sektom under den studerade perioden. Det andra, 
kapitel sex, tar upp de kommunala valen under perioden 1950 till 2002. Här gäll
er det framförallt övergången från separata kommunal- och landstingsval till den 
gemensamma valdagen. Det handlar också om vilka valsystem som har tilläm
pats. Det tredje kapitlet av bakgrundskaraktär, bokens sjunde kapitel, berör de 
diskussioner som har förts om de kommunalpolitiska styrelseformerna på den 
nationella nivån. Här ingår också de mer detaljerade begreppsdefinitionerna på 
området. En enklare definition av begreppen görs dock redan nedan.

De tre följande kapitlen, nummer åtta, nio och tio, utgör studiens empiriska 
huvudundersökning på den nationella nivån. Kapitelindelningen görs utifrån den 
tidsmässiga övergången mellan de tre faserna av styrelseformer som redan har 
angetts i bokens titel, nämligen samlingsstyre, blockstyre och mångstyre. Under
sökningarna sker i form av nationella undersökningar.

Kapitel elva avser fallstudier av de kommunapolitiska styrelseformerna i Kro
nobergs län under samma period som de nationella totalundersökningarna. Fall
studierna görs på två olika detaljnivåer. Den första nivån gäller länets samtliga 
kommuner under både epoken med storkommuner åren 1952-1970 och under 
den nuvarande kommunala indelningen i form av kommunblock som har gällt 
sedan år 1971. I kapitel tolv görs den andra och mer detaljerade nivån. Den avser 
sex kommuner under storkommunepoken och tre av de nuvarande kommunerna. 
Det trettonde kapitlet är en sammanfattande analys. Här sker det en integration 
av resultat, teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Indelningen i un
derrubriker har framförallt skett på basis av de teoretiska utgångspunkterna.

Definitioner av begrepp
Jag har redan tidigare kortfattat förklarat de tre begrepp som ingår i bokens titel, 
med andra ord samlingsstyre, blockstyre och mångstyre. Det är emellertid bety
delsefullt att dessa begrepp relateras till den terminologi som används i officiella 
sammanhang, inte minst i de statliga utredningar som behandlade frågan om de 
kommunala styrelseformerna på 1970-talet. Då skedde det en uppdelning i fem 
olika typer av möjliga styrelseformer, med definitioner enligt följande:5

• Fullständigt genomfört majoritetsstyre. Denna styrelseform innebär att majo
riteten i fullmäktige tillsätter samtliga uppdrag i styrelser och nämnder, vilket 
medför att minoriteten (oppositionen) får fullmäktige som sin enda arena.

5 SOU 1972:32 s 28ff och SOU 1975:41 s 145ff.



Denna styrelseform var inte möjlig att intora med den lagstiftning som fanns 
på 1970-talet. Modellen kräver att det införs utskott i fullmäktige.

• Begränsat majoritetsstyre. I det här fallet tar majoriteten i fullmäktige alla 
platser i kommunstyrelsen, medan minoriteten får platser i de övriga organen. 
Även denna styrelseform var oförenlig med 1970-talets lagstiftning.

• Samlingsstyre med majoritetsmarkering. I detta fall fanns det en proportionell 
sammansättning av alla kommunens styrelser och nämnder. Majoritetens sär
ställning bestod i att de tillsatte alla uppdrag som heltidsanställda politiker 
och/eller att de tog hand om samtliga poster som ordförande i de kommunala 
organen. Styrelseformen krävde inga förändringar av lagstiftningen, utan 
rymdes helt inom ramen för det regelverk som fanns på 1970-talet.

• Samlingsstyre utan majoritetsinslag enligt praxis. Uppdragen som ledamöter 
och suppleanter fördelas proportionellt. Posterna som ordförande och heltids
politiker delas på frivillig väg upp mellan majoritet och minoritet. Det här al
ternativet var helt i enlighet med vad som rådde i flertalet svenska kommuner 
under början av 1970-talet och var därför följaktligen inom lagens gränser.

• Samlingsstyre utan majoritetsinslag enligt lag. Utöver de proportionella va
len av ledamöter och suppleanter skulle även ordförande i styrelser och 
nämnder samt heltidsanställda politiker väljas proportionellt med stöd av en 
ny lagstiftning. Det sistnämnda förfarandet var sålunda inte förenligt med de 
lagar som fanns på 1970-talet.

Någon förändring av lagstiftningen kom inte till stånd under 1970- och 1980- 
talen, utan regelverket om proportionell tillsättning av styrelser och nämnder 
samt majoritetsval av ordförande, vice ordförande och heltidspolitiker behölls i 
oförändrat skick/' Inte heller senare har någon ändring i sak skett, även om reg
lerna har genomgått en lagteknisk förändring år 1992.6 7 Det innebär alltså att av 
de fem alternativen ovan är det bara två som har varit och som är möjliga att an
vända sig av i Sverige, samlingsstyre med majoritetsmarkering och samlingssty
re utan majoritetsmarkering enligt praxis.

Jag har därför valt att benämna samlingsstyre med majoritetsmarkering just 
vid detta namn, medan samlingsstyre utan majoritetsmarkering enligt praxis av 
mig bara benämns samlingsstyre. Skillnaden mellan de båda formerna ligger i 
fördelningen av uppdragen som ordförande och vice ordförande i de kommunala 
styrelserna och nämnderna. I ett samlingsstyre med majoritetsmarkering tar en 
gruppering åtminstone hand om samtliga ordförandeposter i de kommunala or
ganen. Jag har även valt att i vissa fall använda begreppet samlingsstyre med 
maximal majoritetsmarkering, vilket innebär att en gruppering besätter alla pre- 
sidieuppdrag i kommunen. Att undersöka det kräver ett mer detaljerat källmate-

6 Gidlund 1989 s 145-150.
7 SFS 1992:339. Denna lag ersatte den gamla lagen från 1955. SFS 1955:138.



rial, varför studien begränsas. 1 fallstudieområdet, Kronobergs län, är det möjligt 
att undersöka förekomsten av maximala majoritetsmarkeringar for den studerade 
perioden. Ett blockstyre utgörs i min studie av ett samlingsstyre med majoritets
markering som följer blockgränsen mellan socialistiska och borgerliga partier, 
där miljöpartiet inte räknas till något av blocken. Det hade varit tänkbart att hän
föra miljöpartiet till det socialistiska blocket, men utifrån hur det ser ut i landets 
kommuner under början av 2000-talet har jag trots allt valt att lämna miljöpartiet 
utanför de två blocken. Det skall betonas att miljöpartiet far anses stå närmare 
det socialistiska än det borgerliga blocket, både på ideologiska grunder och på 
agerandet i praktisk politik, framförallt på nationell nivå. Begreppet mångstyre är 
ett samlingsstyre med majoritetsmarkeringar som inte behöver följa blockgrän
sen. Mångstyre syftar alltså på att det finns så många olika varianter på koalitio
ner på kommunal nivå från 1990-talet och framåt.



2. TIDIGARE FORSKNING
Den tidigare forskningen på området har delats in i två kategorier, dels studier 
kring forskning som på något sätt berör kommunala styrelseformer, dels andra 
närliggande teman med ett visst intresse för styrelseformerna. Forskningen har 
främst gjorts inom de vetenskapliga disciplinerna historia, statsvetenskap, socio
logi och etnologi. Det skall betonas att jag inte gör anspråk på att redovisa något 
helt komplett forskningsläge, vilket framförallt gäller i fråga om statskunskapen 
och övriga discipliner. Inom den egna disciplinen historia har ambitionerna satts 
högre. Här går gränsen i huvudsak mellan forskning med generaliserande mål
sättning, som har tagits med, och med fallstudier i form av stadsmonografier och 
liknande, vilka inte tas upp.x

Om kommunalpolitiska styrelseformer
Inom ämnena historia och ekonomisk historia har endast ett fåtal forskare i klart 
begränsad utsträckning berört frågan om kommunala styrelseformer. Till allra 
största delen behandlas alltså andra problemställningar. För det första gäller det 
Kjell Östbergs bok. Kommunerna och den svenska modellen. Socialdemokratin 
och kommunalpolitiken fram till andra världskriget. I denna studeras situationen 
i kommunerna fram till år 1938. Undersökningen baseras huvudsakligen på olika 
former av fallstudier. Precis som titeln anger är det socialdemokratins successivt 
stärkta ställning i landets kommuner som framförallt står i fokus.

Boken byggs upp kring två huvudteman, dels hur socialdemokraterna agerade 
under det demokratiska genombrottet under perioden fram till år 1919, dels om 
socialdemokraternas övertagande av makten i kommunerna. I det senare fallet 
fanns det i en hel del fall en försiktighet hos partiets företrädare inför att överta 
de ledande posterna i kommunen, trots att partiet hade egen majoritet i fullmäk
tige eller hade majoritet tillsammans med andra socialistiska partier. Ett motiv 
var att de socialdemokratiska kommunalmännen hade stor respekt för de borger
liga politiker som ofta under lång tid hade innehaft ledande uppdrag och som an
sågs mycket komptenta för uppgiften. Denna försiktiga hållning innebar sålunda 
att det tillämpades ett samlingsstyre i många kommuner där majoriteten och mi
noriteten delade på uppdragen som ordförande i de olika kommunala organen. 
Det framhålls också att systemet med samlingsregering i så måtto att både majo
ritet och minoritet var representerat i kommunens styrelse, drätselkammare re
spektive kommunalnämnd, bidrog till att flertalet beslut kunde fattas i konsensus. 
Den kommunala demokratins arbetsformer, där samlingsstyret var en viktig

* Till exempel Gierow (Redaktör) 1964, Offerlind 1978, Nilsson 1980, Rydén 1981, Åberg (Re
daktör) 1984, Larsson 1991, Jacobsson 1995 (Redaktör) samt Berglund, Caldenby, Johansson och 
Olsson 2005. I den sistanämnda boken tas övergången från samlingsstyre till samlingsstyre med 
majoritetsmarkering kortfattat upp. Berglund 2005 s 248f.



komponent, utgjorde enligt Kjell Östberg en av två centrala beståndsdelar av den 
svenska modellen på lokal nivå. Den andra delen var den lekmannabaserade 
kommunala förvaltningen, där de förtroendevalda på sin fritid utförde olika ad
ministrativa uppgifter. Politikerna hade med andra ord beredande, beslutande och 
verkställande uppgifter i kommunerna.f

För det andra gäller det avhandlingen, Hegemonins decennier. Lärdomar från 
Malmö om den svenska modellen, skriven av Peter Billing och Mikael Stigendal. 
I denna tar de upp socialdemokratins starka ställning i Malmö stad/kommun un
der 1900-talet. Partiet styrde Malmö utan avbrott under tidsperioden 1919-1985, 
vilket medförde stor politisk stabilitet. Inledningsvis förde socialdemokratin en 
försiktig linje som inte minst syftade till att upprätthålla ett gott förhållande till 
de borgerliga partierna. Övergången från borgerligt till socialdemokratiskt styre 
gick därför utan större komplikationer.1(1 Den socialdemokratiska hegemonin i 
Malmö inträdde under perioden från 1950-talets början fram till första halvan av 
1970-talet. Det var framförallt tre samhällssystem som bidrog till denna utveck
ling: fordismens ackumulationsregim, den socialdemokratiska välfärdsstatsregi- 
men samt självförvaltningssocialismen. SAP anses ha tort en politik som gick 
väl i linje med partiets ideologi. I denna politik spelade boendefrågorna en viktig 
roll. Malmö var under denna period en utpräglad industristad med en hög andel 
arbetarbefolkning. Genom den då fortfarande starka klassröstningen hade social
demokratin en bred och stabil väljarbas. Socialdemokratins försvagade ställning 
från 1970-talet och framåt kan inte minst hänföras till industrins försvagade roll 
för sysselsättningen i Malmö och i begränsad utsträckning till att klassröstningen 
inte var fullt lika stark som tidigare. 1 kombination med ett tilltagande folkligt 
missnöje på grund av påstådd toppstyrning bidrog det till att partiet förlorade 
makten i kommunen vid valet år 1985. En annan bidragande orsak till maktskif
tet var att Malmö kommun hade en ansträngd ekonomi i början av 1980-talet, 
som tvingade fram en skattehöjning.11

Högerpartiet, som i regel intog den ledande positionen inom borgerligheten, 
upprätthöll relativt nära kontakter med storindustrin. Det tog sig uttryck i att vis
sa företagsledare representerade högerpartiet i stadens politiska organ. Även un
der den socialdemokratiska dominansen på 1950- och 1960-talen rådde i allmän
het ett gott samförstånd mellan socialdemokraterna och högerpartiet. Samför
ståndet benämns också Malmö-andan. År 1961 infördes ett system med heltids- 
politiker. kommunalråd, vilket bidrog till att institutionalisera samarbetet mellan 
socialdemokraterna och högern. Samarbetet med socialdemokratin var dock inte 
oomstritt inom högern, där det fanns personer som ville driva en tydlig opposi
tionspolitik. Bildandet av den borgerliga valalliansen medborgerlig samling vid 
valen 1964 och 1966 kan ses som ett uttryck för dessa stämningar. Därefter upp
hörde till stor del samförståndet mellan socialdemokraterna och högern.9 10 11 12

9 Östberg 1996.
10 Billing och Stigendal 1994.
11 Billing och Stigendal 1994.
12 Billing och Stigendal 1994 s 276-285.



I avhandlingen berörs också frågan om samlingsstyre eller samlingsstyre med 
majoritetsmarkering i Malmö kommun. Det kan noteras att socialdemokratiska 
ungdomsförbundet år 1973, med inspiration från utredningen om den kommuna
la demokratin, lämnade en motion om att infora tydligare majoritetsmarkering i 
kommunen. Kraven grundades främst på att det ansågs olämpligt att den borger
liga minoritetens kommunalråd hade ansvar for en egen rotel. Det kunde medfö
ra att det var svårt för väljarna att få klarhet i ansvarsförhållandena mellan majo
ritet och minoritet. Arbetarkommunen kom fram till att samma ståndpunkt, vilket 
medförde att kommunfullmäktige 1976 beslöt att införa samlingsstyre med majo
ritetsmarkering. Minoritetens kommunalråd skulle sålunda inte längre ha något 
ansvar för en egen rotel. Beslutet innebar upplösningen av det institutionalisera
de samarbetet mellan socialdemokraterna och borgerligheten. Vissa socialdemo
kratiska politiker hade redan år 1967 framfört ståndpunkten att införa större ma- 
joritetsmarkeringar. I efterhand fanns det socialdemokratiska politiker som be
klagade 1976 års beslut, framförallt därför att samarbetet mellan majoritet och 
minoritet försämrades.1 ’

För det tredje gäller det en avhandling i ekonomisk historia av Björn Tropp, 
som hade titeln. Att sälla spaden i jorden. Kommunalpolitiskt handlingsutrymme 
1945-1985. Han tar upp diskussionen på nationell nivå om styrelseformerna och 
utvecklingen i kommunerna, Trollhättan, Munkfors och Mariestad. Det framhålls 
att övergången från samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkeringar 
framförallt skedde under 1970-talet. Tropp menar vidare att den diskussion om 
styrelseformerna som pågick under framförallt 1970-talet avstannade temporärt 
när riksdagen antog 1977 års kommunallag, vilken inte gav möjligheter att införa 
majoritetsstyre genom att minoriteten utestängdes från kommunstyrelsen eller 
samtliga styrelser och nämnder. Tropp vill även koppla ihop diskussionen om 
styrelseformerna med kommunblocksreformens slutförande och införandet av 
gemensam valdag.13 14 I de lokala fallstudierna ingår undersökningar av hur de 
kommunala styrelseformerna fungerade från år 1935. I Trollhättan, där social
demokraterna tidigt fick en stark ställning, valde partiet att på ett ganska tidigt 
stadium ta över ledande ordförandeposter. Samtidigt var motsättningarna mellan 
partierna inte så uttalade. Under hela perioden 1945-1985 behöll de socialistiska 
partierna majoriteten i fullmäktige. Trollhättans kommun tillämpade 1971 ett sy
stem där socialdemokraterna tillsatte ordförandeposterna, medan borgerligheten 
utsåg vice ordförande. Samförståndet i sakfrågorna var länge förhållandevis stort 
i Trollhättan.15

I Munkfors fick socialdemokraterna majoritet vid det första demokratiska va
let 1919. Även här tog partiet en hel del tunga ordförandeposter, men vissa till
föll fortfarande de borgerliga partierna, främst företrädda av högre tjänstemän 
vid ortens ledande företag. Samarbetet över blockgränsen fungerade i allmänhet 
väl. Från 1945 till 1985 hade de socialistiska partierna majoritet i fullmäktige vid 
samtliga val. Är 1971 hade socialdemokraterna hand om alla ordförandeposter

13 Billing och Stigendal 1994 s 328-334.
14 Tropp 1999 s 64-72 och 189ff.
15 Tropp 1999 s 102ffoch 172-200



och merparten av uppdragen som vice ordförande. Den borgerliga minoriteten 
fick bara tillsätta några vice ordfbrandeuppdrag av mindre tung karaktär."

I Mariestad dröjde det till 1938 års val innan de socialistiska partierna fick 
majoritet i stadsfullmäktige. Redan 1931 hade dock en socialdemokrat valts till 
ordförande för drätselkammaren. Det ses som ett tecken på gott samarbete mel
lan socialdemokraterna och borgerligheten. 1 stadsfullmäktige var det jämvikt 
mellan de båda politiska blocken under tidsperioden 1947-1951. Därefter hade 
de båda socialistiska partierna majoritet fram till valet år 1966. Under perioden 
1967-1982 var det borgerlig majoritet i fullmäktige. Under valperioden 1983— 
1985 hade socialdemokraterna majoritet i fullmäktige ihop med vpk och skp 
(Sveriges kommunistiska parti), men de tre partierna kunde inte samarbeta. Det 
medförde att de borgerliga partierna behöll ordförandeposterna i något som kan 
liknas vid ett minoritetsstyre. År 1971 tillämpade Mariestads kommun samlings
styre som innebar att den borgerliga majoriteten och den socialistiska minorite
ten delade på ordförandeposterna, även om de borgerliga besatte de flesta.1

För det fjärde har Peter Aronsson i två publikationer behandlat ämnen som 
tangerar styrelseformen. Den första. Lokalt folkstyre. Kulturarv som utmanar, 
har huvudsakligen en generell och nationell inriktning. Aronsson betonar att de 
kommunala indelningsreformerna medförde förändringar för den lokala politiska 
kulturen i Sverige. Denna hade inte minst haft karaktären av institutionaliserad 
forhandlingskultur som syftade till att uppnå konsensus i beslutsfattandet. Det 
skall betonas att den gamla lokala politiska kulturen inte helt raderades ut till 
följd av den nya kommunala indelningen, utan den bestod i vissa avseenden. I de 
gamla kommunerna som existerade fram till 1952 fanns det dock bättre förut
sättningar att kommunalpolitiken hade en identitetsskapande funktion.Ix

Två effekter av storkommunreformen 1952 var för det första att i princip 
samtliga primärkommuner fick fullmäktige som sitt högsta beslutande organ, 
vilket formaliserades i den nya kommunallag som trädde i kraft år 1955. För det 
andra försvann systemet med samlingslistor nästan helt, då det troligen inte var 
lika lätt att upprätthålla en sådan enhetstanke i de större kommunerna. En sam- 
lingslista innebar att alla partier som kandiderade i valet till fullmäktige enades 
om en gemensam lista, vilket i praktiken gjorde valet betydelselöst. Makten för
sköts därmed från väljarna till de politiska partiernas företrädare. Mandatfördel
ningen bestämdes vid upprättandet av valsedeln. Systemet med samlingslistor 
hade framförallt använts i landskommuner med mer begränsad folkmängd, bl.a. 
de kommuner som hade infört kommunalfullmäktige på frivillig väg. då de hade 
färre än 700 invånare, vilket från 1938 utgjorde gränsen för att på obligatorisk 
väg införa fullmäktige. En klart mindre långtgående variant på samlingslistoma 
var när de tre borgerliga partierna hade en gemensam lista och partibeteckning.16 17 18 19

I fråga om den mer sentida kommunalpolitiska utvecklingen och styrformerna 
framhåller Aronsson dels att antalet blocköverskridande samarbeten har blivit

16 Tropp 1999 s I09foch 172-200.
17 Tropp 1999 s I l4foch 172-200.
18 Aronsson 2001 s 20-33
19 Aronsson 2001 s 34-46 och 84.



många fler under de senaste mandatperioderna, vilket hade fått till effekt att val
perioden 1999-2002 förekom hela 85 olika typer av majoritetskonstellationer i 
landets kommuner, dels att betydligt lier lokala partier har tagit mandat i kom
munfullmäktige. Det bör därvid noteras att dessa båda tendenser har ett inbördes 
samband, då förekomsten av lokala partier mycket väl kan vara orsaken till att 
det bildas blocköverskridande samarbeten. Peter Aronsson menar också att de 
gamla partiöverskridande samarbetsformema numera inte minst har kommit till 
uttryck genom bildandet av byalag, sockenstämmor och samhällsföreningar.20 21 22

Peter Aronssons andra publikation utgörs av en artikel som behandlar den 
kommunala utvecklingen i just Kronobergs län, även om vissa nationella tenden
ser ingår. De senare anknyter också i viss mån till Aronssons ovan berörda pub
likation. Mot bakgrund av detta redovisas de företeelser som inte redan har be
rörts. Aronsson uppehåller sig bl.a. vid andelen kommuner med fullmäktige och 
med kvinnorepresentationen i fullmäktige, vilket inte har någon koppling till min 
undersökning. Teman med relevans för min undersökning är däremot majoritets
förhållandena i kommunerna, lokala partier och indelningsreformemas effekter 
på den kommunala demokratin. Det framhålls att majoritetsläget i kommunen i 
en hel del fall inte spelade så stor roll för den politik som fördes i kommunen, 
åtminstone inte fram till 1930-talet.

När det gäller kommunsammanläggningamas effekter på majoritetsläget i 
kommunerna visade det sig att antalet kommuner med socialistisk majoritet steg 
från 25 till 36 procent till följd av 1952 års indelningsreform. Den sista reformen 
innebar däremot inledningsvis att de borgerliga partierna fick en stark ställning i 
de åtta kvarvarande kommunerna. Vid 1973 års val hade sju av åtta kommuner 
borgerlig majoritet i fullmäktige. Aronsson påpekar dock att den politiska kartan 
i länet alltid har dominerats av de borgerliga partierna, varför utfallet egentligen 
inte var särskilt överraskande. Andra frågor som berörs gällande den sentida ut
vecklingen är rivaliteten mellan olika tätorter inom samma kommun och försö
ken med kommundelsråd och kommundelsnämnder i syfte att råda bot på den 
långtgående centralisering av det kommunala beslutsfattandet som de båda in- 
delningsreformema medförde/1

Inom den statsvetenskapliga forskningen, närmare bestämt det andra kommu
nalforskningsprojektet, behandlade Janerik Gidlund partiernas förändrade roll. 
Han konstaterade att partierna i större utsträckning konkurrerade om samma väl
jare, men att klassröstningen ännu spelade en roll. Vidare hade tillkomsten av det 
kommunala partistödet gjort att partierna hade större ekonomiska resurser att be
driva valrörelser, men även information och kampanjer mellan valen. Det noteras 
att aktiveringen av valrörelserna hade skett trots övergången från separata kom
munalval till gemensam valdag för samtliga tre val från och med 1970. Det sägs 
ha funnits ett klart samband mellan indelningsreformen och den alltmer tillta
gande partipolitiseringen." Av särskilt intresse för min studie är följande utta
lande av Gidlund: ”Den övergång som skett i flertalet kommuner från ett renod-

20 Aronsson 2001 s 46ft'.
21 Aronsson 1999 s 290-296.
22 Gidlund 1983 s 65-81.



lat samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkering hade indelningsre- 
formen som direkt orsak".23 24

Inom samma projekt gjorde statsvetarna Leif Johanssons och Stephan Schmid 
en studie om den partipolitiska Strukturen i kommunerna under perioden 1973— 
1982, men tog också upp majoritetsmarkeringarna i kommunerna och därmed 
styrelseformerna. Studien visade att det genomsnittliga antalet partier i landets 
fullmäktige hade ökat under perioden. Andelen kommuner med sju eller fler par
tier i fullmäktige hade stigit från 7 till 28 procent. Det hängde främst samman 
med att kds hade blivit representerat i fler kommuner än tidigare, miljöpartiets 
bildande och att fler lokala partier hade tillkommit, främst i landsbygdsbetonade 
kommuner, efter en nedgång efter kommunblocksreformens slutförande år 1974. 
De lokala partierna fick dock sällan tillsätta några poster som ordförande i styrel
ser och nämnder. Dessa tillföll med fa undantag de båda traditionella politiska 
blocken. Studien visade också att majoritetslaget i landets kommunfullmäktige 
varit ganska jämnt fördelat mellan de båda politiska blocken. Åren 1974-1979 
fanns det lite fler kommuner med borgerlig än socialistisk majoritet. Perioden 
1980-1982 var rollerna ombytta och nästa valperiod, 1983-1985, var tendensen 
tydligt socialistisk genom att 148 kommuner hade sådan majoritet, medan antalet 
kommuner med borgerlig majoritet (exklusive kds) uppgick till 89. Därutöver 
fanns det 47 kommuner med oklar majoritet. Åren 1974-1982 låg antalet kom
muner med oklar majoritet relativt konstant på mellan 30 och 40. 4

När det gällde majoritetsmarkeringarna i kommunerna kom Johansson och 
Schmidt fram till att antalet kommuner där ett av de politiska blocken hade tagit 
hand om alla ordförandeposter hade stigit betydligt sedan början av 1970-talet då 
det gjordes en kartläggning i en statlig utredning. Utvecklingen sågs som ett tyd
ligt tecken på blockpolitikens starka grepp över de svenska kommunerna vid 
denna tidpunkt. Mandatperioden 1971-1973 hade det skett i cirka 30 procent av 
kommunerna, för att perioden 1974-1976 stiga till runt 70 procent. Fram till val
perioden 1983-1985 hade ökningen fortsatt. I kommuner med socialistisk majo
ritet tillsattes uppdragen som ordförande i de tyngre kommunala organen till 99 
procent av personer tillhörande majoriteten. Mandatperioderna 1977-1979 och 
1980-1982 hade siffrorna uppgått till 94 respektive 97 procent. I kommuner med 
borgerlig majoritet var siffrorna något lägre. De uppgick mandatperioden 1977— 
1979 till 81 procent, 1980-1982 till 79 procent och perioden 1983-1985 till 82 
procent. I kommuner med oklar majoritet var det vanligast att de borgerliga par
tierna tillsatte alla uppdrag som ordförande, särskilt valperioderna 1977-1979 
och 1980-1982, då andelen kommuner med borgerliga ordförande var 71 respek
tive 49 procent. Perioden 1983-1985 uppgick siffran till 33 procent. De socialis
tiska partierna hade klart sämre utdelning vid oklar majoritet. Under de tre perio
derna tillsatte de socialistiska partierna alla ordförandeuppdrag i tre procent av

23 Gidlund 1983 s 74.
24 Johansson och Schmidt 1983 s 2-34.



kommunerna med oklar majoritet åren 1977-1979, medan motsvarande siffror 
för åren 1980-1982 och 1983-1985 uppgick till 11 respektive 22 procent.25

Johansson och Schmidt behandlade också fördelningen av uppdragen som 
ordförande i styrelser och nämnder. Vid fördelningen av alla ordförandeposter 
visade det sig att socialdemokraterna tog hand om i princip samtliga, medan vpk 
sålunda erhöll mycket få ordförandeposter. Bland de borgerliga partierna besatte 
centerpartiet och folkpartiet fler poster än vad de egentligen var berättigade till i 
enlighet med en strikt proportionell fördelning. Moderaternas mandatmässiga 
framgångar under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet hade ännu 
inte gett motsvarande ökning av ordförandeposterna. När det gällde uppdragen 
som ordförande i kommunstyrelsen var det under perioderna 1974-1976 och 
1977-1979 nästan helt en angelägenhet för socialdemokraterna och centern. Pe
rioden 1974-1976 tillsatte centern 123 ordförandeposter, vilket utgjorde 44 pro
cent av alla kommuner. Socialdemokraterna hade uppdraget i 124 kommuner (45 
procent). Vidare tillsatte moderaterna 12, folkpartiet 16 och lokala partier 2 pos
ter. Under perioden 1977-1979 var fördelningen mellan partierna följande: Cen
tern 141 (51 procent), socialdemokraterna 114 (41 procent), moderaterna 12 och 
folkpartiet 10. Perioden 1980-1982 hade det socialdemokratiska partiet passerat 
centern och tillsatte 132 (48 procent) ordförande. Inom det borgerliga lägret var 
fördelningen följande: centern 115 (41 procent), moderaterna 23 och folkpartiet 
9. Perioden 1983-1985, stärkte socialdemokraterna sin ställning och kunde till
sätta ordförande i 165 (58 procent) av kommunerna. Centern erhöll 84 (30 pro
cent) uppdrag, moderaterna 33 och folkpartiet bara 2.26

Även Gunnar Wallin, Henry Bäck och Merrick Tabor tog upp frågan om sty
relseformerna inom ramen för det andra kommunalforskningsprojektet. De ut
gick från diskussioner i början av 1970-talet om ett eventuellt införande av en 
kommunal parlamentarism, då det traditionella samlingsstyret hade vissa brister, 
framförallt i fråga om ansvarsutkrävandet. Samtidigt fanns det dock även klara 
argument för att behålla det befintliga systemet. De betonade att övergången till 
systemet med majoritetsmarkeringar, vilken hade fått ett nästan totalt genomslag 
i landets kommuner under 1970-talet, skedde helt inom ramen för den redan be
fintliga lagstiftningen. Statsmakten hade alltså i formell mening inte något att 
göra med de förändrade styrelseformerna på kommunal nivå. Bland de politiker 
som var aktiva i kommunerna i slutet av 1970-talet var åsikten om lämpligheten 
av nyordningen ganska blandad, då 48 procent tyckte att fördelarna övervägde, 
medan 36 procent ansåg att nackdelarna var störst. Förespråkarna ansåg att de
mokratiska skäl talade för att ha majoritetsmarkeringar. Därutöver var det 16 
procent som hade en närmast neutral inställning i frågan. Socialdemokratiska po
litiker var mer positiva till majoritetsmarkeringar än de borgerliga politikerna. 
Mest negativa var politiker som tillhörde kds eller lokala partier. Det visade sig 
även att det hade betydelse om politikerna hade egen erfarenhet att tillhöra majo-

25 Johansson och Schmidt 1983 s 45ff. Till de tyngre ordförandeuppdragen räknades kommunstyr
elsen, skolstyrelsen, fritidsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, hälsovårdsnämnden, perso
nal- och organisationsnämnden samt byggnadsnämnden.

26 Johansson och Schmidt 1983 s 47-60.



riteten i kommuner där det tillämpades majoritetssyre. Dessa var mer positiva än 
de som hade tillhört minoriteten och därmed fått känna av de mer begränsade 
möjligheterna till inflytande. Detta förhållande gällde både for borgerliga och so
cialistiska politiker.

De stora förändringarna av styrelseformerna innebar en tydlig kontrast till si
tuationen i slutet av 1960-talet. Författarna hänvisade nämligen till en studie från 
SCB år 1968 som visade att i 12 procent av kommunerna med borgerlig majori
tet var över hälften av uppdragen som ordförande i styrelser och nämnder besatta 
av socialdemokrater. Undersökningen visade att i kommuner med borgerlig ma
joritet var i genomsnitt 28 procent av ordförandeposterna socialdemokrater, me
dan det i kommuner med socialistisk majoritet var 20 procent borgerliga ordfö
rande i de kommunala organen.27

Den viktigaste forskningen inom statsvetenskapen är sannolikt boken Mellan 
samlingsregering och parlamentarism. Studier av genomförandet av begränsat 
majoritetsstyre i Stockholms stad, med Henry Bäck och Folke Johansson som re
daktörer. Med ett begränsat majoritetsstyre avsågs här samlingsstyre med majori
tetsmarkering. Som titeln anger är den en fallstudie. Stockholms kommun över
gick emellertid till majoritetsmarkering så sent som år 1994 och ligger därför 
inte tidsmässigt i fas med övergången i huvuddelen av landets kommuner, vilken 
skedde under 1970-talets första halva. Det noteras också mycket riktigt att flerta
let kommuner sägs ha övergått till samlingsstyre med majoritetsmarkering redan 
i slutet av 1960-talet. Storstäderna brukar annars fungera som innovatorer bland 
de svenska kommunerna, vilket sålunda inte alls var fallet i det här avseendet. Ett 
skäl till att Stockholm inte låg i fas med övriga Sverige skulle kunna ha varit de 
särregler i lagstiftningen som fanns för Stockholms kommun fram till 1990-talet. 
där borgarrådsberedningen istället för kommunstyrelsen i praktiken utgjorde det 
viktigaste ledningsorganet. Enligt Henry Bäck finns det dock inget empiriskt 
stöd för denna tolkning. Ett skäl till förändringen var troligen den komplicerade 
parlamentariska situationen 1 Stockholms kommun, vilken inte minst hängde 
samman med flera små partier som kunde utöva en vågmästarställning mellan de 
båda traditionella politiska blocken."s

I publikationen behandlas problemställningen även på ett generellt och teore
tiskt plan. En del gäller relationen mellan parlament och exekutiv, som på kom
munal nivå kan identifieras som kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Där
vid utvecklas också argument för och emot att införa ett majoritetsstyre som var 
mer långtgående än vad lagstiftningen tillät. Skäl som talade tor att övergå till ett 
majoritetsstyre var:

• Tydligare ansvarsförhållande mellan majoritet och minoritet, som underlättar 
för väljarna att utkräva ansvar av politikerna.

• Oppositionspartierna står fria ännu efter beredningen.
• Större förutsättningar för livligare fullmäktigedebatt. * 2

27 Wallin, Bäck och Tabor 1981 s 290-297.
2* Bäck, Henry och Johansson 2000 s 117ffoch Bäck. Henry 2000a s 20f.



• Ovidkommande politiska hänsyn får mindre betydelse, vilket bör förbättra 
möjligheterna att fatta rationella och effektiva beslut.

Det handlar alltså främst om en ansvarsdimension och en effektivitetsdimension. 
Argument för att behålla samlingsstyre med majoritetsmarkering var:

• Fler partier och personer få deltaga i beredningsprocessen, vilket lorbättrar 
beslutens kvalitet.

• Inga väsentliga grupperingar ställs utanför beslutsfattandet.
• Kommunalpolitiken är mer praktisk än ideologisk, varför motsättningarna 

mellan partierna ter sig konstlad.
• Konsensus utåt innebär en effektivare representation för hela kommunens ter

ritorium.

De mest betydelsefulla dimensionerna är här deliberation och gemensamma in
tressen. Det anses vidare finnas en koppling mellan majoritetsmarkering och en 
liberal demokratisyn, medan samlingsstyret kan knytas till den kommunitära 
demokratisynen.J)

I boken sker också en komparation med situationen i Norge, där det finns lag
liga möjligheter att införa ett långtgående majoritetsstyre, där minoriteten i full
mäktige inte har får några platser i byrådet, som i Sverige motsvaras av kom
munstyrelsen. Där systemet har prövats har effekten blivit ett tydligare ansvars- 
utkrävande och att politikernas inflytande över förvaltningen har blivit starkare. 
Det skall dock betonas att det samtidigt skedde andra organisatoriska förändring
ar, vilket medförde att det inte med säkerhet enbart går att koppla effekterna till 
majoritetsstyret. Däremot blev det inte någon större ökning av konflikterna i 
fullmäktige till följd av nyordningen. "

Studien innehåller också undersökningar av hur medborgarna uppfattade för
ändringarna och hur media rapporterade om nyordningen. Över hälften av med
borgarna hade ingen klar uppfattning om majoritetsmarkeringar. Av de medbor
gare som hade en åsikt i frågan var det år 1998 43 procent som ville behålla sy
stemet med majoritetsmarkering. Av de övriga ville 22 procent definitivt återgå 
till det gamla systemet, medan 35 procent i stort sett instämde med påståendet 
om att det var lämpligt att ha samlingsstyre.’’ Medias bevakning av politiken i 
Stockholms kommun tilltog under perioden. Sambandet med övergången till ma
joritetsmarkering var antagligen högst blygsam. Istället är förklaringarna sanno
likt, dels valet 1994, dels införandet av stadsdelsnämnderna, vilket skedde paral
lellt med övergången till majoritetsmarkering.29 30 31 32 33 Ett kapitel ägnas åt det samtidiga 
införandet av majoritetsmarkering och stadsdelsnämnder.3’ Då den territoriella 
organisationsmodellen inte är föremål for något intresse i min studie finns det 
ingen anledning att redogöra for denna problematik.

29 Bäck, Henry 2000a s 9-16.
30 Bäck, Henry 2000a s 16ff.
31 Johansson 2000 s 23-54.
32 Bäck, Henry 2000b s 55-66.
33 Sandqvist 2000 s 67-83.



Däremot har avsnittet om hur en ny majoritet tillträder, skrivet av Hanna 
Bäck, stort intresse, då det även innehåller koalitionsbildningsteorier. Det gäller 
den nya majoritet bestående av moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och 
stockholmspartiet som trädde till i Stockholms kommun efter valet. Bland de ko
alitionsteorier som kommer till användning finns minimal winning-teorin, mini
mal connected winning-teorin, median legislator-teorin samt Laver och Sheples 
modell. Innebörden av dessa redovisas i mina teoretiska utgångspunkter, varför 
det ter sig onödigt med en upprepning. Det kan noteras att tre av de fyra teorier
na/modellerna kan förklara 1998 års koalitionsbildning. Den viktigaste aktören i 
förhandlingarna var stockholmspartiet som hade en vågmästarposition i fullmäk
tige mellan de båda blocken, där miljöpartiet hänförs till vänsterblocket. Stock
holmspartiet valde att parallellt förhandla med båda blocken. Vid dessa förhand
lingar lade stockholmspartiet relativt stor vikt vid olika sakfrågor, inte minst tra
fik- och miljöfrågor. Sakfrågor benämns av Hanna Bäck policymotiv till att ingå 
i en viss koalition. Förhandlingarna om fördelningen av platser i styrelser och 
nämnder, inklusive borgarrådsposterna, blev mer detaljerade efter det att stock- 
holmpartiet hade bestämt sig att för att samarbeta med de borgerliga partierna. I 
detta skede blev även budgetdiskussionerna mer detaljerade, bl.a. gällande den 
skattesänkning som särskilt moderaterna ville åstadkomma. ’4

Hanna Bäck utvidgar temat avsevärt i sin doktorsavhandling, Explaining Coa
litions. Evidence and Lessons From Studying Coalition Formation in Swedish 
Local Government. Nyheten är att koalitionsbildningsteorier också används på 
kommunal nivå i Sverige. Teorierna har annars bara använts i fråga om rikspoli- 
tiska förhållanden. De använda teorierna är bl.a. de ovan nämnda. Gemensamt 
för i princip alla teorier är att de bygger på att de politiska partierna uppträder 
som rationella aktörer vid koalitionsbildningar. Samtidigt framhålls det att teori
erna inte alls kan förklara alla koalitionsbildningar på nationell nivå i länderna i 
Västeuropa. Till exempel kan minimal winning-teorin bara förklara ungefär 40 
procent av regeringsbildningarna i dessa länder. Faktorer som kan motverka koa
litioner som bara precis förfogar över en majoritet är bristande partidisciplin och 
krav på kvalificerad majoritet vid vissa typer av beslut.35

För att kunna applicera koalitionsbildningsteoriema på situationen i Sveriges 
kommuner efter valet 1998 måste det finnas information om vilka partier som 
ingår i den styrande koalitionen i kommunen, mandatfördelningen i fullmäktige 
samt partiernas ideologiska inplacering på någon form av dimension, till exem
pel den traditionella vänster-höger-skalan. Enligt Hanna Bäck kan det till följd 
av den proportionella sammansättningen av styrelser och nämnder i de svenska 
kommunerna föreligga vissa svårigheter att med säkerhet fastställa vilka politis
ka partier som ingår i den styrande koalitionen. Bäcks studie gjordes mer detalje
rat bland de 49 kommunerna i Västra Götalands län och mer översiktligt för lan
dets samtliga 289 kommuner. Det visade sig att minimal winning-teorin kunde 14 15

14 Bäck, Hanna 2000 s 84-116.
15 Bäck, Hanna 2003 s 1 -22.



förklara 43 procent av de styrande koalitionerna i Västra Götaland, medan mot
svarande siffra för riket som helhet uppgick till 53 procent.,<l

Hanna Bäcks beskrivning av den politiska utvecklingen i landets kommuner 
tar bl.a. upp utvecklingen i riktning mot fler blocköverskridande samarbeten un
der 1990-talet. Bäck återger också siffror från tidningen Kommunaktuellt gällan
de situationen efter valen 1994 och 1998 och nämner särskilt den inte helt säll
synta koalitionen mellan socialdemokraterna och centern. Av de koalitioner som 
bildades år 1998 var det 89 procent som bestod år 2001. Undersökningen i Väst
ra Götaland visade att i 38 kommuner (83 procent) var de styrande koalitionerna 
baserade både på ett gemensamt politiskt program och på ett valtekniskt samar
bete. I sju kommuner ( 15 procent) handlade det endast om ett valtekniskt samar
bete. Det kan vidare noteras att hon återger uppgiften om att år 1968 var det 50 
procent av ordförandena i styrelser och nämnder i kommunerna som inte tillhör
de den grupp av partier som hade majoriteten i fullmäktige. År 1979 besattes 99 
procent av alla uppdrag som ordförande i de kommunala organen från majori
tetsgrupperingen. Det hade sålunda skett stora förändringar under 1970-talet, där 
samlingsstyrena nästan helt hade upphört. ’7

En intressant företeelse är Bäcks påpekande av bristen på formella regler för 
bildandet av koalitioner på kommunal nivå. I riksdagen är talmannen ansvarig 
för regeringsbildningen, men i kommunerna saknas det en formell ledare. Istället 
handlar det om informella kontakter mellan partierna som senare övergår i mer 
regelrätta förhandlingar. Rent praktiskt är skillnaderna i relation till riksplanet 
inte så stora, då det i båda fallen i allmänhet först gäller förhandlingar om ett 
gemensamt program och sedan fördelning av uppdrag. *

Bäck behandlar vidare olika dimensioner för att skilja partierna ideologiskt på 
kommunal nivå. I allmänhet räcker det här med två dimensioner, men det före
kommer även tre dimensioner. De båda dimensioner som främst lyfts fram är 
dels den traditionella höger-vänster-skalan, dels miljödimensionen. Den senare 
fick sitt genombrott vid kämkraftsfrågan. Det görs även jämförelser med liknan
de mätningar i rikspolitiken. Vid studien i Västra Götaland fungerade höger- 
vänster-dimensionen ganska väl för att förklara de lokala koalitionerna på kom
munal nivå, även om det fanns några undantag. I denna studie skedde också en 
inplacering av lokala partier på skalan. Dessa hörde antingen hemma i mitten el
ler intog en extremposition till vänster eller höger på skalan.w

Ett kapitel ägnas åt de olika koalitionsteorier som utgör studiens teoretiska ut
gångspunkter. De är delvis desamma som Bäck har berört i publikationen om 
Stockholm som har redovisats ovan. Det gäller följande fem teorier: minimal 
winning-teorin, minumum winning-teorin, bargaining proposition, minimal con
nected winning-teorin och minimal range-teorin. Jag återkommer till dessa i 
mina egna teoretiska utgångspunkter i kapitel tre. Hanna Bäck behandlar också 
koalitioner som saknar majoritet i fullmäktige och koalitioner som innehåller fler

,f> Bäck, Hanna 2003 s 41 ff.
■” Bäck, Hanna 2003 s 46-53. I Västra Götalands län var det 46 av 49 kommuner som styrdes av 

koalitioner.
18 Bäck, Hanna 2003 s 54ff.
,9 Bäck, Hanna 2003 s 59-71.



partier än vad som behövs for att uppnå majoritet i kommunfullmäktige. Teori
erna appliceras på situationen i Västra Götalands kommuner år 1998 och det vi
sar sig till exempel att minimal winning-teorin uppfylls i 21 av 49 kommuner i 
länet. I 5 av kommunerna fanns minoritetsstyren och 23 kommuner hade koali
tioner som innehöll Iler partier än vad som var nödvändigt for att nå majoritet.4"

Avhandlingen innehåller även en fördjupad fallstudie av koalitionsbildningen 
i fem kommuner i Västra Götalands län. Lidköping, Ale, Munkedal, Karlsborg 
och flärryda, efter valet år 1998. Undersökningen har delvis gjorts med hjälp av 
intervjuer med ledande partiföreträdare i dessa kommuner. I dessa framkommer 
att olika taktiska överväganden ligger bakom valet av koalitionspartners, vilket 
knappast är särskilt förvånande. Bäck påpekar att i vissa kommuner finns det 
starka politiska traditioner innebärande att majoriteter i stort sett undantagslöst 
bildas inom de båda politiska blocken och att blocköverskridande samarbeten 
knappast övervägs alls. Bäck påpekar också i sammanfattningen att tidigare mot
sättningar mellan partier är en komplikation vid bildandet av styrande koalitioner 
i kommunerna, vilket ter sig tämligen logiskt.40 41

Henry Bäck tar upp den tilltagande partipolitiseringen i kommunerna i sin 
bok, Kommunalpolitiker i den stora nyordningens tid. Hans framställning har för 
övrigt vissa likheter med vad han skriver i publikationen om Stockholms kom
mun. vilken refereras ovan. Han gör en ordentlig historisk återblick till 1862 års 
kommunalförordningar, den fulla demokratiseringen 1919 samt förekomsten av 
samlingslistor i en del kommuner ännu på 1930-talet. Bäck menar att det var in- 
delningsreformerna åren 1952-1974 som medförde att partipolitiseringen fick 
fullt genomslag på kommunal nivå. Denna utveckling var sålunda successiv. År 
1966 var det fortfarande förhållandevis ovanligt att partier i mindre kommuner 
presenterade kommunala handlingsprogram inför valen. Vid valet år 1979 fanns 
det däremot sådana program i nästan samtliga landets kommuner, oberoende av 
folkmängd. Bäck nämner också den omfattande diskussionen om ett eventuellt 
införande av en kommunal parlamentarism som pågick under framförallt 1960- 
talet. Resultatet av diskussionerna blev istället att nästan alla kommuner införde 
ett så kallat begränsat majoritetsstyre (majoritetsmarkering), där majoriteten i 
kommunfullmäktige besatte samtliga ordförandeuppdrag, inklusive posten som 
kommunstyrelsens ordförande. Bäck benämner det tor kvasiparlamentarism. En
ligt honom infördes system i nästan samtliga kommuner och landsting i slutet av 
1960-talet.42

En i förhållande till Henry Bäck likartad beskrivning ges av Stig Montin i bo
ken, Moderna kommuner. Montin framhöll att det genomsnittliga antalet partier 
som är representerade i kommunernas fullmäktigeförsamlingar har tilltagit sedan 
mitten av 1970-talet, framförallt genom tillkomsten av fler lokala partier. Det har 
medfört att det har blivit betydligt mer komplicerat att skapa majoritetskoalitio
ner i kommunerna. I fråga om styrelseformerna anger Montin att det är vanligt 
att det tillämpas en viss form av majoritetsmarkering i kommunerna som innebär

40 Bäck, Hanna 2003 s 72-101.
41 Bäck, Hanna 2003 s 134-162 och 182.
42 Bäck, Henry 2000c s 86ff.



att den styrande koalitionen tillsätter uppdragen som ordförande och vice ordfö
rande i kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder. Han tar även diskus
sionen om att införa kommunal parlamentarism. Montins publikation bygger inte 
någon på egen forskning, varför det kan ses tveksamt att hänföra den till tidigare 
forskning, vilket jag dock har gjort.4'

Urban Strandbergs avhandling, Debatten om den kommunala självstyrelsen 
1962-1994, behandlar partiernas syn på de kommunala styrelseformerna. Kristen 
demokratisk samling framförde i ett program från år 1966 att ett gemensamt an
svarstagande genom samregerande på både riksnivå och kommunal nivå var 
nödvändigt för att det skulle vara möjligt att uppnå den samhällsgemenskap som 
partiet eftersträvade. Samverkan var den självklara arbetsformen för den kom
munala demokratin. Partiet intog samma ståndpunkt i de kommunalpolitiska 
principprogrammen åren 1976 och 1979. Samlingsstyret i kommunerna sågs som 
ett uttryck för demokratisk mognad och sades också vara ett styrelseskick för 
hela folkets bästa. För att alla partier skulle få delta i samlingsstyret borde det 
inte finnas spärrar för att hålla små partier utanför styrelser och nämnder.43 44 * *

Moderata samlingspartiet uttalade sig år 1973 i sitt kommunalprogram för ett 
införande av majoritetsmarkeringar i så måtto att den politiska majoriteten i full
mäktige skulle tillsätta samtliga uppdrag som ordförande i styrelser och nämn
der, medan de proportionella valen av ledamöter skulle behållas. Motivet till att 
ha majoritetsmarkeringar var att det dels skulle leda till en livligare debatt, dels 
att det politiska ansvaret skulle tydliggöras. I partiets kommunalprogram år 1976 
framfördes uppfattningen att det försöksvis borde införas majoritetsstyre i kom
munerna. Motivet var liksom tidigare att en sådan förändring skulle stimulera 
den kommunala debatten och underlätta att utkräva politiskt ansvar. 1 1979 års 
kommunalprogram förordade däremot partiet samlingsstyre i kommunerna, utan 
att i detalj motivera ståndpunkten. I sitt kommunalprogram 1987 ansåg partiet att 
majoritetsstyre borde införas i kommuner med klara majoritetsförhållanden.4'

Folkpartiet intog år 1969 i sitt principprogram, demokrati och medinflytande, 
ståndpunkten att det inte var acceptabelt att generellt införa en kommunal parla
mentarism. År 1972 hade partiet ändat uppfattning och var nu positiva till att det 
infördes kommunal parlamentarism i syfte att få klarare skiljelinjer i den kom
munala politiken.4'’

Centerpartiet var i sitt program gällande den kommunala demokratin från år 
1975 av uppfattningen att den kommunala styrelseformen borde utgöras av ett 
samlingsstyre.47

Socialdemokraterna behandlade frågan i sitt program, Socialdemokraterna - 
vårt parti, från år 1979. Partiets ståndpunkt var att den politiska majoriteten i 
landets kommuner skulle ges möjlighet att markera sitt huvudansvar för den 
kommunala verksamheten. Det skulle ske genom att tillsätta alla uppdrag som 
ordförande i styrelser och nämnder samt samtliga heltidstjänster (kommunalråd

43 Montin 2004 s 74ff och 93f.
44 Strandberg 1998 s 52 och 116.
43 Strandberg 1998 s 61, 128 och 237.
16 Strandberg 1998 s 89
47 Strandberg 1998 s 150.



eller motsvarande). Minoriteten skulle dock ges goda möjligheter till insyn och 
egna aktiviteter. De skulle alltid få platser i styrelser och nämnder. Den av partiet 
förordade modellen ses av Strandberg som ett mellanting mellan samlingsstyre 
och majoritetsstyre. Ett skäl till att partiet inte ville låsa sig för en renodlad sty
relseform var att det fanns stora variationer mellan olika kommuner i fråga om 
storlek, arbetsuppgifternas omfattning och politisk tradition.4S Uttrycket politisk 
tradition är intressant. Det bör åtminstone delvis kunna anknytas till två av mina 
teoretiska utgångspunkter, nämligen politisk kultur respektive praxis.

1 boken Kommunal demokrati under fyra decennier, som skrevs av Folke Jo
hansson, Lennart Nilsson och Lars Strömberg, behandlas frågan om de olika sty
relseformerna ganska översiktligt. Det påpekas att partipolitiseringen av landets 
kommuner var en process som pågick under 1950-, 1960- och 1970-talen. 1 de 
större städerna hade processen dock inletts ännu tidigare. Två delar i denna pro
cess var dels att partiernas lokala organisation fick en fastare struktur, dels att 
besluten i fullmäktige i större utsträckning medförde partipolitiska konflikter. En 
bidragande orsak till förändringarna var utbyggnaden av den kommunala verk
samheten. som medförde att de kommunala besluten fick en klart större räckvidd 
tor samhället som helhet. Vidare tillkom det kommunala verksamheter som del
vis var politiskt kontroversiella på riksplanet, vilket fick återverkningar på den 
kommunala nivån. Sambandet mellan rikspolitik och kommunalpolitik förstärk
tes genom införandet av den gemensamma valdagen, vilket även var ett syfte 
med förändringen.41 Det framhålls att det i kommunerna förekommer koalitioner 
som inte skulle vara möjliga i rikspolitiken. En annan trend från slutet av 1980- 
talet och framåt är att antalet lokala partier som tar mandat i fullmäktige har ökat. 
Vid valen 1973-1985 gick i genomsnitt 1,5 procent av mandaten i fullmäktige 
till lokala partier. År 1998 hade siffran ökat till 4,6 procent. Rent allmänt har de 
enskilda aktörernas roll i den kommunala politiken snarast förstärkts under de 
sista årtiondena. Denna utveckling har sannolikt underlättats genom införandet 
av personvalet vid 1998 års val. En annan trend är den tilltagande röstsplittring
en, där en väljare röstar på olika partier i valen till riksdagen och kommunen. 
Mellan 1970 och 1998 ökade andelen från 7 till 27 procent."

Närliggande kommunalpolitiska teman
Idéhistorikern Ulla Ekström von Essens avhandling, Folkhemmets kommun. So
cialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952, kan i viss mån också sä
gas ha relevans för min undersökning. Ett viktigt tema i hennes studie är hur det 
socialdemokratiska partiet på riksnivå arbetade för att partiets politiker på den 
kommunala nivån skulle föra en mer aktiv och expansiv politik som bättre av
speglade partiets ideologiska linje. Kommuner med socialdemokratisk majoritet 
skulle bli mönsterkommuner där rationalitet och vetenskaplighet stod i fokus 4

4* Strandberg 1998 s 178
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Den gamla traditionella sparsamhetslinjen som syftade till att hålla nere skatterna 
skulle inte längre vara överordnat mål. Det benämndes den kommunala efter
släpningen. Implementeringen av den nya kommunala ideologien skedde paral
lellt med genomförandet av den nya kommunala indelningen. Tanken var att den 
nya kommunindelningen skulle underlätta den mer expansiva politiken genom 
att kommunerna fick utökad ekonomisk bärkraft. Frågan om styrelseformen be
rörs dock inte.51 52 * Det är tänkbart att i ett längre perspektiv se ett samband mellan 
den mer aktiva socialdemokratiska politiken och införandet av större majoritets
markeringar i kommunerna på 1970-talet.

Det kan vidare noteras att jag själv i klart begränsad utsträckning har tagit upp 
det aktuella ämnet i två publikationer, dels i doktorsavhandlingen, dels i forsk- 
ningshandledningen för stads- och kommunhistoriska studier, benämnd Att skri
va stads- och kommunhistoria. I det första fallet handlar det framförallt om de 
förändringar av den kommunala demokratin som uppstod till följd av den föränd
rade kommunala indelningen, som innebar en kraftig reducering av antalet 
kommunala förtroendeuppdrag och en betydande utökning av antalet tjänstemän. 
I den senare boken tas bl.a. övergången från samlingsstyren till samlingsstyren 
med majoritetsmarkering upp som ett tänkbart forskningsområde.'

Inom statsvetenskapen har Lars Strömberg studerat kommunalpolitikernas 
uppfattning i olika frågor i relation till väljarna. Strömbergs undersökning, som 
gjordes under åren 1961 och 1962, omfattade sammanlagt 83 kommuner. Hans 
undersökning visade att voteringar var vanligast i de fyra största städerna, där det 
i genomsnitt var 8,5 voteringar på ett och ett halvt år. I övriga städer i studien var 
motsvarande siffra 6,7. I mindre städer och köpingar förekom i genomsnitt 3,9 
voteringar under samma period, medan det i landskommunerna i medeltal hölls 
votering 3,0 gånger. Fullmäktiges majoritetsläge hade en viss betydelse, då vo
teringar var något mindre vanliga i kommuner där ett parti hade egen majoritet i 
fullmäktige. De partipolitiska skiljelinjerna var inte så tydliga i alla voteringar, 
inte ens i de större städerna. I mindre städer, köpingar och landskommuner var 
nivån ännu lägre. Slutsatsen av studien blev att voteringar förekom sällan, även 
under en valrörelse, och att voteringarna inte sällan hade andra dimensioner än 
de partipolitiska. Exempel på andra dimensioner var rumsliga och utifrån leda
möternas eventuella engagemang inom nykterhetsrörelsen eller närliggande or
ganisationer."

I Strömbergs avhandling. Väljare och valda. En studie av den representativa 
demokratin, tas bl.a. upp politikernas utgiftsbenägenhet på kommunal nivå, vil
ket är av särskilt intresse med tanke på att studien gjordes vid en tidpunkt då den 
kommunala expansionen var som allra störst. År 1968 var ledamöterna i full
mäktige klart mer utgiftsvilliga än vad väljarna var. Det fanns ett samband mel
lan utgiftsvilligheten hos fullmäktigeledamöterna och folkmängden i kommuner
na genom att utgiftsvilligheten steg med ökande folkmängd. Utifrån ett partipoli
tiskt perspektiv var ledamöterna från centerpartiet, folkpartiet och socialdemo

51 Ekström von Essen 2003.
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kraterna positiva till en utbyggnad av den kommunala verksamheten, vid behov 
med hjälp av höjd kommunalskatt. Det var endast högerns ledamöter som hade 
en viss tendens till att försöka hålla nere utgifterna. Av partiernas väljare var det 
framförallt de socialdemokratiska som hade sympatier för att expandera kommu
nernas verksamhet.54

En annan studie av intresse inom statsvetenskapen är Lennart Myhlbacks li
centiatavhandling, Det formella beslutsfattandet i primärkommunerna. Där görs 
en undersökning av totalt 36 kommuner. Myhlback använder fyra steg gällande 
konsensus och konflikt. Det första steget benämns enighet och då fanns det ett 
yrkande. Det andra steget kallas konfliktladdat, där det finns flera olika yrkanden 
som ställs mot varandra, men det begärs ingen votering och det lämnas inga re
servationer. De tredje och fjärde stegen benämns konflikt. I det tredje steget av
görs ärendet efter votering, medan steg fyra innebär att reservationer avges. 
Myhlbacks undersökning visade att ännu år 1967 var det en mycket hög andel av 
de kommunala ärendena som behandlades i fullmäktige som beslöts i enighet. I 
de undersökta kommunerna varierade enigheten mellan 92 och 97 procent. An
delen ärenden där det förekom mer än ett yrkande var mellan en och fyra pro
cent. Skillnaden mellan olika typer av kommuner var liten, men det förekom en 
något högre andel frågor med flera olika yrkanden i kommuner med låg tätorts- 
grad. Det var framförallt i frågor om kommunala organisationsfrågor, utskänk- 
ningsärenden, planärenden samt föreningsbidrag som det förekom skilda yrkan
den. Utskänkningsärendena antogs ha en koppling till politiker som var aktiva 
inom nykterhetsrörelsen. Andelen frågor i fullmäktige som avgjordes efter voter
ing varierade mellan en och tre procent, varvid den högsta andelen fanns i kom
muner med lägst tätortsgrad. Ännu mer sällsynt var det med reservationer i full
mäktige. Dessa varierade mellan noll och en procent av de ärenden som det fat
tades beslut om i fullmäktige. Det skall noteras att de fåtaliga konflikterna främst 
förekom i samband med så kallade negativa beslut såsom olika former av avslag. 
Vidare påpekas det att den politiska majoriteten inte spelade någon egentlig roll 
för kontliktnivån vid denna tidpunkt.55 56

Inom det andra kommunalforskningsprojektet skrevs översiktsverket, De nya 
Kommunerna. Där framhöll de båda redaktörerna Lars Strömberg och Jörgen 
Westerståhl att från slutet av 1960-talet till slutet av 1970-talet hade den kom
munala politiken blivit mer partipolitiserad. Det hade tagit sig uttryck i:5('

• Att partierna hade skaffat sig kommunala handlingsprogram med tydligt par- 
tiskiljande ståndpunkter.

• Att regelrätta lokala valrörelser numera genomfördes.
• Att de partipolitiska motsättningarna i fullmäktige hade tilltagit och förekom 

nu i nästan alla kommuner, i kontrast till 1960-talet då dessa nästan bara fö
rekom i de större städerna.

54 Strömberg 1974 s 110-118.
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• Att antalet voteringar i fullmäktige hade nästan fyrdubblats och förekom sär
skilt gällande markfrågor och budgetfrågor.

• Att de lokala partiorganisationerna hade engagerats mer tor förankring av de 
kommunala besluten, men att partiernas fullmäktigegrupper ännu spelade den 
viktigaste rollen.

• Att fullmäktigeledamöterna upplevde att avståndet i åsikter till andra partier 
hade blivit betydligt större än tidigare.

I fråga om väljarnas kunskaper och massmedias bevakning kunde följande för
ändringar särskilt noteras: 7

• Att väljarnas kunskaper om den kommunala politiken i allmänhet och majori- 
tetsläget i fullmäktige hade ökat betydligt.

• Att antalet väljare som personligen kände en politiker hade minskat, vilket 
inte minst hängde samman med reduceringen av antalet uppdrag till följd av 
kommunblocksreformens genomförande, där antalet ordinarie uppdrag hade 
minskat från 120 000 i mitten av 1960-talet till drygt 40 000 vid slutet av 
1970-talet.

• Att massmedias bevakning av den kommunala politiken hade förbättrats, 
både genom att pressens bevakning hade aktiverats och genom tillkomsten av 
lokalradion.

I samma projekt forskade Leif Johansson och Stephan Schmidt om konfliktnivån 
i kommunerna. Deras första undersökning genomfördes år 1977 i 50 kommuner. 
Den visade att andelen konllikter hade stigit i förhållande till äldre studier av 
Strömberg och Myhlback. Genomsnitt för undersökningskommunema låg på 15 
ärenden där det hade förekommit mer än ett yrkande. Vidare skedde i medeltal 9 
reservationer i fullmäktige som inte hade föregåtts av votering. Antalet votering
ar som inte följdes av reservation var 8. Därutöver förekom det i medeltal 7 ären
den där det både genomfördes votering och lämnades reservation. Sammanlagt 
var det i medeltal 38 konfliktärenden, vilket utgjorde 22 procent av de fullmäkti
geärenden som var politiseringsbara. Minimivärdet för de 50 kommunerna var 2 
procent konfliktärenden, medan maximivärdet uppgick till hela 66 procent. Av 
voteringarna var det 57 procent som helt följde den traditionella höger-vänster- 
dimensionen i politiken. I 32 procent av voteringarna stod de båda traditionella 
politiska blocken mot varandra. Högst konfliktnivå fanns i kommuner med hög 
folkmängd och med borgerlig majoritet i fullmäktige.

En annan tendens var att konflikterna var fler i kommuner där det vägde 
ganska jämnt mandatmässigt mellan majoritet och opposition i fullmäktige. Där
emot innebar inte en majoritetsmarkering i så måtto att ett block besatte alla 
uppdrag som ordförande i de kommunala organen en höjd konfliktnivå i förhål
lande till genomsnittet för undersökningen. Konfliktnivån var faktiskt högre i 
kommuner som hade behållit det gamla samlingsstyret. En typ av ärenden som 
ganska ofta gav upphov till konflikter var när motioner från fullmäktigeledamö- 57
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ter skulle besvaras. Konfliktnivån var i övrigt särskilt hög i budgetfrågor, före- 
ningsfrågor, skolfrågor och alkoholfrågor. Initiativen till konflikterna kom oftast 
från partier som befann sig i opposition i fullmäktige, vilket knappast var särskilt 
förvånande. Av de enskilda partierna skall det dock noteras att vänsterpartiet 
kommunisterna var ovanligt benäget att ta initiativ till konflikter. Det gällde inte 
minst i kommuner där det fanns en socialistisk fullmäktigemajoritet, alltså där 
partiet ingick i majoriteten, utom i de fall där socialdemokraterna hade egen ma
joritet. Företrädarna från kristen demokratisk samling uppvisade i regel ett age
rande som inte skiljde sig särskilt mycket från de borgerliga partierna. Även vid 
voteringarna stödde i regel kds de borgerliga partierna.58 *

Orsakerna till det ökade antalet lokala partibildningar behandlas av Gissur Er- 
lingsson i avhandlingen, Varför bildas nya partier? Om kollektivt handlande och 
partientreprenörer. Han framhåller bl.a. följande orsaker: missnöje med de eta
blerade partierna negativa inställning till krav som uppfattas som avvikande kan 
leda till vrede som hos enskilda som ger handlingskraft till partibildningar, indi
vider med tydliga egna karriärambitioner har fått det svårare att ta sig fram i de 
etablerade partierna, väljarna har blivit mindre lojala mot de etablerade partierna 
samt att det har funnits vissa imitationsmekanismer innebärande att redan existe
rande lokala partier har fungerat som inspirationskälla till fler sådana partibild
ningar, särskilt i fråga om kommuner i närområdet. '

En ny avhandling i statsvetenskap, Konflikt eller samförstånd? Management- 
marknadsformers konsekvenser för den kommunala demokratin, av Johan Lanttö 
tar också upp frågor av visst intresse för min undersökning. Avhandlingen är 
gjord som en fallstudie av fyra kommuner i Stockholm län. När det gäller graden 
av konflikt eller samförstånd kommer Lanttö till slutsatsen att de olika reformer 
som syftar till en större markandsanpassning av den kommunala verksamheten i 
allmänhet har medfört en högre konfliktnivå än tidigare i de fyra undersökta 
kommunerna. Ett skäl till det är att det är lättare att göra kompromisser om detal
jerade och konkreta frågor än vad som är fallet med övergripande frågor.60

Inom sociologin kan Thorbjörn Nilssons avhandling, Den lokalpolitiska kar
riären - en socialpsykologisk studie av tjugo kommunalråd, åtminstone sägas 
tangera min problemställning. Undersökningen fokuserar framförallt på indivi
dernas upplevelser av uppdraget som heltidspolitiker, men innehåller även redo
görelser för villkoren i det kommunalpolitiska arbetet i ett mer socialt och indi
viduellt perspektiv. Utövandet av makt är en annan företeelse som tas upp. I frå
ga om den tilltagande partipolitiseringen i kommunerna refererar Nilsson fram
förallt till statsvetenskaplig forskning. Det understryks att partipolitiseringen var 
mest påtaglig i kommuner med högre folkmängd.61

Inom ämnet sociologi finns även boken, Skånepartiet. Om folkligt missnöje i 
Malmö, skriven av Tomas Peterson. Mikael Stigendal och Björn Frykland. Det är 
alltså samme Stigendal som har berörts ovan som medförfattare till avhandlingen

5* Johansson och Schmidt 1979.
w Erlingsson 2005 s 245ff.
60 Lanttö 2005 s 49-54, 115 ff och 165-179.
61 Nilsson 2001 s 20ff.



Hegemonins decennier. Studien handlar om den utveckling som ledde fram till 
att skånepartiet fick plats i Malmö kommunfullmäktige är 1985 och därmed bi
drog till att socialdemokraterna förlorade makten i Malmö kommun, där partiet 
hade suttit i ledningen sedan 1919. Skånepartiets framgångar kopplas till ett till
tagande folkligt missnöje, som det socialdemokratiska partiet ansågs ha ett hu
vudansvar for Partiet lyckades göra vissa inbrytningar i socialdemokraternas 
traditionella grupper av väljare. Det görs kopplingar till centerns valframgångar 
på 1970-talet och att centern då fungerade som ”ställföreträdande” missnöjespar
ti på nationell nivå.62 63 64

Etnologen Jan Fredriksson har skrivit doktorsavhandlingen Politisk kultur och 
samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i 
Helsingborg. Utifrån min forskningsinriktning är det främst begreppet politisk 
kultur som är av intresse, då det har en etnologisk infallsvinkel i viss kontrast till 
begreppets användning inom statskunskapen. Vidare behandlas relationen mellan 
majoritet och minoritet i kommunalpolitiken, liksom hierarkin/positionen mellan 
olika politiker i kommunalpolitiken. Den bild som ges är att det finns tydliga 
skillnader mellan att tillhöra den politiska majoriteten och att ingå i minoriteten 
utifrån ett inflytandeperspektiv, även om graden av konflikt och konsensus varie
rar med vilken verksamhet det handlar om. På samma sätt finns det skillnader 
mellan att vara ordförande i ett organ och att vara ledamot. Allra störst är dock 
kontrasten mellan ordförande och ersättare. Socialdemokratiska politiker betonar 
i flera fall den starka partidisciplin som råder inom partiet.6'

Fredriksson var också redaktör för Vardagens politik. Kommunalpolitiker be
rättar.64 I denna är det 22 politiker som delger sina personliga erfarenheter av att 
ha varit aktiva i den kommunala politiken. En av dem skildrar kortfattat bytet 
från samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkering under 1970-talet. 
Denna person anser att samlingsstyret hade sina fördelar.65

Summering
Forskningen inom historieämnet är förhållandevis blygsam. Kjell Östbergs un
dersökningsperiod tangerar inte den av mig studerade perioden och ger därför 
bara en bakgrundsteckning. Billings och Stigendals forskning inskränker sig till 
Malmö, men ger i alla fall klara besked om att i Malmö skedde övergången från 
samlingsstyre til! tydligare majoritetsmarkering vid valet år 1976. Den ger också 
exempel på det nära samarbete som skedde mellan de politiska blocken i staden 
fram till 1960-talet, trots en hegemonisk maktställning för socialdemokraterna. 
Peter Aronssons forskning är intressant ur två synvinklar, dels ger den prov på 
det samarbetsklimat som präglade framförallt kommunerna på landsbygden rela
tivt lång fram i tiden, dels ger den en inblick i den lokalpolitiska kontexten i Kro

62 Peterson, Stigendal och Fryklund 1987,
63 Fredriksson 2003.
64 Fredriksson 1998 s 5fF.
65 Lidholm 1998 s 74f.



nobergs län, vilket är högst relevant med tanke på att länet utgör området för min 
fallstudie. Björn Tropps avhandling saknar inte intresse. Studierna av de kom
munala styrelseformerna inskränker sig emellertid till en punktstudie år 1971. 
Forskningen inom historieämnet och i dess systerämnen idéhistoria och ekono
misk historia medför sålunda att min undersökning ter sig väl motiverad.

Merparten av forskningen har skett inom statsvetenskapen. För forskningen 
om den sentida utvecklingen med fler blocköverskridande samarbeten och majo
ritetskoalitioner med deltagande av det tilltagande antalet lokala partier är Hanna 
Bäcks doktorsavhandling av stor betydelse. Bäcks studie ger ett bra underlag för 
de koalitionsbildningsteorier som ingår bland mina teoretiska utgångspunkter. 
Det är också av intresse att Stig Montin påpekar ökningen av antalet partier i 
landets fullmäktigeförsamlingar, vilket utan större svårigheter bör kunna kopplas 
samman med det ökade antalet koalitionstyper i kommunerna. Andra för min 
studie viktiga forskningsresultat inom statsvetenskapen är betoningen av den 
successivt ökade partipolitiseringen i kommunerna på 1960- och 1970-talen. Par
tipolitiseringen skedde parallellt med kontmunblocksreformens slutförande på 
lokal nivå. Övergången från det gamla traditionella samlingsstyret till samlings
styre med majoritetsmarkering anges av Henry Bäck ha skett i slutet av 1960- 
talet i nästan samtliga kommuner.

Janerik Gidlund framför uppfattningen att övergången från samlingsstyre till 
samlingsstyre med majoritetsmarkering var en följd av kommunblocksreformens 
genomförande. Bäcks datering av skiftet och Gidlunds slutsats är inte förenlig, 
då merparten av kommunblocksreformens sammanläggningar skedde åren 1971 
och 1974. Urban Strandbergs forskning visar att partiernas inställning på natio
nell nivå till vilka styrelseformer som skulle tillämpas i kommunerna inte var en
tydig, vilket antagligen har bidragit till att det aldrig harblivit någon lagreglering 
av styrelseformerna.

Betydelsefull forskning har också genomförts av Leif Johansson och Stephan 
Schmidt. Två viktiga slutsatser från dem är dels att blockpolitiken spelade en 
mycket viktig roll i landets kommuner under 1970-talet och början av 1980-talet, 
dels att den politiska majoriteten under samma tidsperiod med få undantag till
satte alla tunga ordförandeuppdrag i kommunen. Det senare var allra mest tydligt 
i kommuner där de socialistiska partierna hade majoriteten i fullmäktige. Under 
senare delen av deras undersökningsperiod fanns det vissa tendenser till återgång 
till samlingsstyren i kommuner där det fanns oklar majoritet i fullmäktige. Anta
let kommuner med oklar majoritet steg under senare delen av deras undersök
ningsperiod, inte minst på grund av att (1er partier, bl.a. lokala, blev represente
rade i landets fullmäktigeförsamlingar.

Sammanfattningsvis har forskningen inom statskunskapsämnet främst karak
tären av tidsmässiga punktstudier, där det långsiktiga perspektivet inte är särskilt 
uttalat. Det kan vara ett skäl till att min studie även har åtminstone ett begränsat 
intresse även utifrån ett statsvetenskapligt forskningsperspektiv.

Den relevanta forskningen inom sociologi och etnologi kan inte anses vara 
särskilt omfattande och redovisningen av denna tjänar främst som exempel på att 
en kommunhistorisk forskare inte enbart kan intressera sig för vad som är utfört i 
historia och statsvetenskap.



Den tidigare forskningen har inte minst har intresse för mina frågeställningar 
om utvecklingen på nationell nivå. Det gäller särskilt frågan om vilken styrelse
former som har funnits i kommunerna under den 50 år långa perioden samt när 
och varför det har skett skiften mellan styrelseformer. I fråga om orsakerna gäller 
det särskilt betydelsen av nationella och lokala förklaringar. Vidare har forsk
ningsläget betydelse för mina frågeställningar om sambandet mellan styrelse
formerna och konfliktnivån i kommunerna. Dessa båda företeelser har visserli
gen i viss mån behandlats i den tidigare forskningen i statsvetenskap, men inte 
kopplats samman på det sätt som jag gör i mina frågeställningar.

Mina studier av relationen mellan konflikt och konsensus sker inom ramen för 
den lokala fallstudien. I dessa studier vill jag även betona frågan om geografiska 
konflikter kontra partipolitiskt betonade konflikter. Frågan om kopplingen mel
lan en dominerande ställning för ett av de politiska blocken och vilken styrelse
form som tillämpades har en viss anknytning till Billing och Stigendals studie av 
Malmö, även om jag istället fokuserar på mindre kommuner på landsbygden. 
Forskningen om teorier för att förklara koalitionsbildningar anknyter tydligt till 
mina frågeställningar om i vilken utsträckning det går att förklara kommunala 
koalitioner med dessa teorier. Skillnaden mellan mig och den tidigare forskning
en ligger framförallt i användningen av dessa teorier under ett flertal mandatpe
rioder i följd för att få ett mönster över tid. När det gäller anknytningen mellan 
den tidigare forskningen och mina fallstudiebaserade frågor finns det en begrän
sad koppling till den forskning som Peter Aronsson har utfört. Det handlar främst 
om majoritetsläget i länets kommuner.



3. TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER

Studiens teoretiska utgångspunkter har framförallt sin grund i mer traditionella 
teoribildningar som kommer till användning inom både ämnena historia och 
statsvetenskap. Det ter sig också relevant med tanke på att det handlar om en stu
die inom ämnet historia, men där anknytningarna till statsvetenskapen får anses 
vara tämligen tydliga. Det handlar om följande fem delmoment:

• Konflikt och konsensus.
• Politisk kultur.
• Praxis.
• Hegemoni.
• Koalitionsbildning.

Tanken bakom de teoretiska utgångspunkterna är att de fem delmomenten skall 
ha ett visst inbördes samband och därmed kunna anknyta till varandra, vilket 
förhoppningsvis ytterligare skall öka förutsättningarna att fungera som fruktbara 
analysredskap för att i sin tur kunna göra de empiriska resultaten mer generali
serbara. Konflikt och konsensus kan kopplas samman med den politiska kulturen 
på så sätt att den politiska kulturen i en kommun kan präglas av antingen konflikt 
eller konsensus. Den politiska kulturen kan sedan leda till en viss praxis, exem
pelvis att det under en lång följd av mandatperioder tillämpas ett system med så 
långtgående majoritetsmarkeringar som lagstiftningen tillåter, där alltid ett av de 
två traditionella politiska blocken sitter i styret för kommunen.

En under läng tid utbildad praxis om att ha tydliga blockstyren kan därmed 
utgöra en viktig roll för vilka olika majoritetskoalitioner som är aktuella att bilda 
i en kommun. En eventuell politisk hegemoni eller mycket stark dominans kan 
mycket väl ha en betydelse för vilka koalitionsbildningar som är realistiska i en 
kommun. Ett långt maktinnehav för till exempel det socialdemokratiska partiet, 
som har medfört en dominerande maktställning i kommunen, kan vara en orsak 
till att det bildas koalitioner som annars kan tyckas mindre sannolika utifrån den 
traditionella vänster-höger-dimensionen. Ett exempel på ett sådant ovanligt sam
arbete är mellan de fyra borgerliga partierna, miljöpartiet och vänsterpartiet i en 
form av ”regnbågsal lians”. Sådana koalitioner har förekommit och existerar un
der innevarande mandatperiod (2003-2006) i några svenska kommuner. En do
minerande eller hegemonisk maktställning skulle kunna vara en del i den politis
ka kulturen på den kommunala nivån. Valet av teoretiska utgångspunkter har på
verkats av fallstudiens uppläggning. Hegemonibegreppet har till exempel i mitt 
fail sin applicering på fallstudiens första delperiod som gäller åren 1952- 1970.



Konflikt och konsensus

Det politiska arbetet i de olika offentliga beslutsorganen uppfattas ofta som fyllt 
av konflikter. Ett skäl till detta är att de medier som bevakar det politiska besluts
fattandet gärna fokuserar på de frågor där det förekommer konflikter, då konflik
terna normalt anses ha ett högre nyhetsvärde än vad som är fallet med de frågor 
där det råder konsensus. På samma sätt har de politiska partierna och deras före
trädare ett tydligt och själviskt intresse av att i samband med de allmänna valen 
profilera den egna politiken och sina egna partiföreträdare. Därmed blir det ock
så närmast ofrånkomligt att göra positioneringar i relation till andra partiers 
ståndpunkter, vilket också tydligt förstärker bilden av konflikter inom den poli
tiska sfärens olika nivåer. Den här bilden hänger också samman med en grund
läggande tanke med hela den representativa demokratin, nämligen att väljarna 
vid de allmänna valen skall kunna ta ställning till tydliga politiska alternativ. Det 
politiska arbetet under de löpande valperioderna präglas dock ofta till väsentlig 
del av samförstånd, värdegemenskap och konsensus över parti- och blockgrän
ser.66

Begreppen konflikt och konsensus är sålunda två vanligt förekommande be
grepp inom besluts- och förhandlingsteori. 1 allmänhet uppfattas konsensus som 
en positiv företeelse genom att i stort sett alla inblandade aktörer är eniga, medan 
konflikt har en mer negativ innebörd. Att uppnå konsensus kan även vara ett sätt 
att lösa en konflikt. En annan metod att lösa konflikter är att genomföra en om
röstning i frågan. Ett ytterligare sätt är att lösa en konflikt delvis i konflikt och 
delvis genom en omröstning. En empiriskt belagd och fullt realistisk ståndpunkt 
är dock att både konflikt och konsensus måste finnas i ett helt samhälle eller i en 
viss bestämd institution, exempelvis en kommun. Ett samhälle eller en institution 
utan något utrymme för kritik eller andra former av meningsmotsättningar riske
rar nämligen annars att efterhand börja stagnera eller rent av utarmas. Förekoms
ten av både konflikt och konsensus kan sålunda ses som ett utryck för att plura
lism råder i ett helt samhälle eller inom en specifik institution.67 Med tillspets
ning skulle det ur denna synvinkel kunna ha ett egenvärde att bedriva en någor
lunda aktiv oppositionspolitik.68 69 Nästan samtliga demokratiska politiska system 
utmärks därför av en viss balans mellan konflikt och konsensus. Relationen (ba
lansen) mellan konflikt och konsensus kan dock skifta betydligt mellan olika 
demokratiska institutioner och över tid inom en och samma institution. Vissa pe
rioder kan alltså utmärkas av en bred konsensus mellan i stort sett alla inblanda
de aktörer, medan andra tidsperioder kan vara mer konfliktfyllda.6 ’

M Sannerstedt 1992 s 22.
67 Stjenquist 1993 s 126.
68 Lewin 1996 s 184ff.
69 Sannerstedt 1992 s 22f och Mattsson 1996 s 11 ff.



Statsvetaren Jörgen Hermansson gör istället en uppdelning på tre begrepp: 
konsensus, konfrontation och konkurrens. Konsensus innebär precis som i andra 
sammanhang att i stort sett alla aktörer är eniga. Med konfrontation avses att i 
stort sett samtliga aktörer delas upp i två ganska jämnstora läger som driver di
vergerande ståndpunkter. Vid konkurrens delar aktörerna upp sig till ungefar lika 
stora delar på tre eller fler förslag.™ Med en förenkling kan det konstateras att 
Hennansson delar upp konfliktbegreppet på konfrontation och konkurrens.

Det är vidare möjligt diskutera begreppen konflikt och samförstånd/konsensus 
på gnindval av Arend Lijpharts modeller om demokratin, majoritetsdemokrati 
respektive samförståndsdemokrati. Av särskilt intresse kan då vara att göra en 
distinktion mellan konflikt och samförstånd som beteende eller åsiktsskillnad. 
Det gäller särskilt konflikter, vilka antingen kan vara ett uttryck för verkliga 
åsiktsskillnader i politiska sakfrågor eller mer ha karaktären av relationsbaserade 
motsättningar, exempelvis i form-/procedurfrågor. I det senare fallet kan de sak
politiska motsättningarna vara tämligen blygsamma. Det är dock viktigt att vara 
medveten om att det inte alltid går att göra en tydlig åtskillnad mellan motsätt
ningar grundade i det politiska beteendet och mer djupgående ideologiska mot
sättningar i sakpolitiska frågor. 1

Utifrån rikspolitiska och internationella erfarenheter kan följande parametrar 
vara aktuella för att förklara balansen mellan konflikt och konsensus i ett poli
tiskt system:™

• Antalet partier som finns representerade i den beslutande församlingen.
• Massmedias förmåga att spegla det politiska skeendet i någon särskild rikt

ning.
• Den ekonomiska utvecklingen.
• Väljarkårens rörlighet.

Samtliga dessa fyra parametrar bör åtminstone delvis kunna vara möjliga som 
förklaring till relationen mellan konflikt och konsensus även på kommunal nivå i 
Sverige.

Enligt en liberal doktrin är den politiska diskussionen ett effektivt instrument 
för att lösa politiska konflikter. Denna diskussion kan ta sig uttryck i kontakter, 
utbyte av information och samtal om olika möjligheter att lösa konflikter. Dessa 
samtal kan därefter föras vidare till förhandlingar av både informell och formell 
karaktär. Genom att olika argument vägs mot varandra och genom ömsesidiga 
eftergifter bör det vara möjligt för beslutsfattare med rationella utgångspunkter 
att lösa konflikter och istället nå lösningar i fullt samförstånd, alltså uppnå kon
sensus. Dessa aktiviteter kan även sägas utgöra viktiga målsättningar med hela 
det demokratiska samhällsystemet. Begreppet förhandling är tveklöst av större 
vikt vid olika former av politiskt beslutsfattande, både rikspolitiskt och kommu- 70 71 72

70 Hermansson 1993 s 48ff.
71 Lanttö 2005 s 27-33.
72 Sannerstedt 1992 s40ff.
7' Sannerstedt 1992 s 22foch Stjenquist 1993 s 126.



nalpolitiskt. Förhandlingsbegreppet måste därför definieras och utvecklas något. 
Förhandling definieras av statsvetaren Anders Sannerstedt på följande sätt:74

En förhandling är en process, där två eller flera parter deltar, där parterna 
har intressen som är delvis motstridiga, men delvis också sammanfallan
de, och där partema kommunicerar med varandra i syfte att nå en över
enskommelse.

Alla förhandlingar syftar inte till att nå överenskommelser. Det kan nämligen 
också handla om skenförhandlingar av något slag, där någon av parterna har 
andra syften med att inleda förhandlingar. Det kan exempelvis gälla att infor of
fentligheten visa upp en vilja till förhandling som i verkligheten inte existerar i 
så måtto att de inte vill att förhandlingarna skall resultera i en överenskommelse. 
Det skall också framhållas att vid förhandlingar som verkligen syftar til! att nå 
överenskommelser kan det ändå uppstå komplikationer, inte minst grundade på 
bristande kommunikation mellan de inblandade partema. Detta kan naturligtvis 
utgöra försvårande omständigheter for att uppnå ett positivt förhandlingsresultat. 
Sådana svårigheter kan bero på att partema har varierande bakgrund, förutsätt
ningar och förväntningar. Goda förutsättningar för ett bra slutresultat är däremot 
att partema skall ha någon form av gemensam kultur och tala samma språk. Om 
partema fortlöpande möts i regelbundna Förhandlingar finns det däremot normalt 
hättre möjligheter att bygga upp en form av relation som troligen gör det lättare 
att kunna hantera denna typ av svårigheter.

Förhandlingar uppfattas i allmänhet som en positiv företeelse, inte minst där
för att det kan vara ett viktigt medel för att minoritetsintressen skall få ett visst 
inflytande över en beslutsprocess. Det finns dock även negativa aspekter med 
förhandlingar. Dessa är bl.a. följande:

• Förhandlingar leder till ett elitistiskt system.
• En långtgående förhandlingsdemokrati medför att de allmänna valen förlorar 

sin betydelse.
• Vissa grundläggande fri- och rättigheter är inte förhandlingsbara.

Den första punkten om ett elitistiskt system syftar främst på att förhandlingar 
normalt sett sker i slutna mm utan någon öppenhet, där medborgarna inte får nå
gon information om vilka positioner som de olika partema intar i förhandlingar
na. Det anses också att förhandlingar som sker utan insyn är mer effektiva än vad 
som är fallet då förhandlingarna sker öppet. Förhandlingarna sker också normalt 
inom ramen för etablerade nätverk, som innebär att de som deltar i processen 
skall vara väl förtrogna med en viss form av forhandlingskultur. Tillträdet till 
förhandlingarna är därför normalt sett förhållandevis exklusivt.

Den andra punkten om de allmänna valens minskade betydelse kan i sin tur 
brytas ned i tre olika punkter:

74 Sannerstedt 1992 s 44.



• Väljarna har inte några tydliga alternativ att ta ställning till i valen, då för
handlingarna har medfört att partiernas särart har suddats ut i alltför stor ut
sträckning.

• Väljamas möjligheter att ta ställning till olika regeringsalternativ kan försvå
ras betydligt eftersom många olika regeringskoalitioner är möjliga efter ett 
val.

• Ansvarsfördelningen för den förda politiken kan vara svår att avgöra för väl
jarna.

När det gäller den tredje punkten om grundläggande fri- och rättigheter får det 
anses vara etiskt och moraliskt otänkbart att förhandla bort det demokratiska sty
relseskickets grundläggande principer. Ett sådant åsidosättande kan inte heller 
rimligen anses vara förenligt med medborgarnas åsikter. ° Utifrån ett kommunalt 
perspektiv kan det konstateras att den tredje punkten om grundläggande demo
kratiska principer knappast är något större problem, då regelverket på detta om
råde fastställs på den nationella nivån. Däremot är de andra punkterna om elitism 
och valens minskade betydelse i ganska hög grad relevanta även på den kommu
nala nivån.

Förhandlingar kan också analyseras med hjälp av olika teoretiska modeller. 
Det är inte ovanligt att dessa teoretiska modeller innehåller olika förenklingar i 
syfte att göra analysen mindre komplicerad. Det kan exempelvis handla om en 
begränsning av antalet inblandade parter, att dessa parter förutsätts uppträda in
ternt homogent, med andra ord utan inre motsättningar, att sakfrågorna som för
handlingarna avser förenklas till bara en dimension, att förhandlingen utgör ett 
nollsummespel, där den ena parten vinner lika mycket som den andra förlorar, att 
det inte existerar några kommunikationssvårigheter mellan parterna samt att det 
inte finns några svårigheter att tolka ingångna överenskommelser. Genom att inte 
anamma alla dessa förenklingar kan analysen av förhandlingarna avsevärt för
djupas och därmed synliggöra resultatens komplexitet. 76 Vid analyser av för
handlingar på kommunal nivå inför bildandet av majoritetskoalitioner skulle det 
vara mindre bra att bara se förhandlingarna i ett tvåpartsperspektiv och utgå från 
att samtliga parter är fullständigt internt eniga. Hanna Bäcks analys av förhand
lingar i fem kommuner i Västra Götalands län, som beskrevs i kapitlet om tidiga
re forskning, far anses ge exempel på behovet av mer förutsättningslösa analys
modeller.

I den svenska lagstiftningen, både gällande riksdagen och kommunerna, finns 
det instrument som skall underlätta diskussioner, förhandlingar och ett mer all
mänt rådrum att ytterligare överväga situationen och olika alternativ inför det 
formella beslutsfattandet. Det gäller framförallt kraven på att frågor skall vara 
föremål för beredning innan något definitivt beslut fattas. Det skall också noteras 
att reglerna för omröstningar kan vara ett annat instrument för att nå samma syf- 77

77 Mattsson 1996 s 20ffoch 54. 
76 Sannerstedt 1992 s 44-58.



te. Möjligheterna för en minoritet i en beslutande församling att driva igenom ett 
krav på bordläggning eller återremiss kan också ses som uttryck för sådana tan
kegångar.77

Reglerna för beslutsfattandet inom en institution, där det råder någon form av 
konflikt/oenighet, kan för övrigt ha ett flertal olika grunder. Två huvudalternativ 
för beslutsfattande är:7x

• Majoritetsbeslut. Det kan gälla en relativ majoritet, vilket innebär att det för
slag som har fatt flest röster vinner, en absolut majoritet, där det alternativ 
som har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna segrar, samt en kvalifi
cerad majoritet, varvid det krävs en ännu högre andel av de lämnade rösterna, 
exempelvis två tredjedelar eller fem sjättedelar. Ett majoritetsbeslut innebär 
sålunda att vinnaren kan diktera hela beslutets innehåll, både i en sakfråga el
ler vid ett personval.

• Proportionell valmetod. Ett parti eller annan gruppering blir representerat i 
förhållande till sin relativa andel av antalet mandat i den beslutande försam
lingen, vilket inte minst är aktuellt vid valen till olika former av beslutande 
eller beredande instanser, till exempel riksdagens utskott eller kommunala 
styrelser och nämnder.

Två andra tänkbara alternativ är:79

• Folkomröstning. Beslutsfattarna kan underställa frågan folkets prövning i en 
beslutande eller rådgivande omröstning, rimligen under förutsättning att den 
har större principiell betydelse. Om lagstiftningen bara medger rådgivande 
folkomröstningar kan de förtroendevalda som förfogar över den formella be
slutanderätten innan omröstningen deklarera samfällt att de avser att fatta be
slut i enlighet med folkomröstningens resultat, antingen villkorslöst eller med 
tillägget att det krävs en viss miniminivå på valdeltagandet för att resultatet 
skall anses fullständig legitimt att ligga till grund för det formella ställnings
tagandet.

• Partidisciplinmetoden. Denna metod bygger på att beslutsfattande i de demo
kratiska institutionerna numera i praktiken sker i två steg, dels först ett in
formellt i partigruppen, dels sedan ett formellt i den aktuella institutionen. 
Om det råder oenighet inom en partigrupp, exempelvis att strax under hälften 
av ledamöterna intar en i förhållande till den knappa majoriteten avvikande * 7

77 Stjenquist 1993 s 127f. I riksdagen är det utskotten som står för beredningen, medan besluten i 
kommunfullmäktige skall ha beretts av kommunstyrelsen. Intressant nog gäller emellertid inte be- 
redningstvånget till kommunfullmäktige just valärenden till styrelser och nämnder. Nästan alla lan
dets kommuner har dock valberedningar knutna till fullmäktige. SFS 1991:900. Det skall påpekas 
att dessa kommunala valberedningar oftast har samma legitimerande funktion som är fallet med be
sluten i kommunfullmäktige.

7* Lewin 2002 s 30-35. 
n Lewin 2002 s 34ff.



ståndpunkt, är det ändå i enlighet med partidisciplinen majoritetslinjen som 
samtliga måste företräda vid det formella beslutsfattandet i den demokratiska 
institutionen. Det här innebär att det mycket väl kan hända att en klar majori
tet av ledamöterna i den beslutande församlingen egentligen motsätter sig det 
beslut som har drivits igenom av den utåt sett eniga majoriteten.

För föreliggande undersökning om de kommunala styrelseformerna får det anses 
att de två huvudalternativen, majoritetsbeslut och proportionell valmetod, har 
störst intresse, inte minst ur formell och juridisk synvinkel. Folkomröstningar 
kan inte bli aktuella vid valen till styrelser och nämnder överhuvudtaget. Där
emot skulle det inte finnas några formella problem med att hålla en kommunal 
folkomröstning om kommunen skulle tillämpa samlingsstyre eller samlingsstyre 
med majoritetsmarkering. Ett problem skulle emellertid troligen bli hur länge ett 
sådant folkomröstningsresultat skulle vara bindande för politikerna i fullmäktige. 
Partidisciplinmetoden är utan tvekan intressant, men kompliceras något av att 
omröstningar i valärenden är slutna, varför det inte går att ta reda på hur varje 
enskild ledamot lade sin röst. Det går sålunda bara att jämföra röstetalen med 
den mandatfördelning som rådde i fullmäktige.

På kommunal nivå kan de tidigare nämnda mer generella tankegångarna om 
konflikt och konsensus dels överföras på det regelrätta beslutsfattandet i de 
kommunala beslutsorganen såsom fullmäktige, dels tillämpas på de diskussioner 
och förhandlingar som pågår i partiernas regi vid sidan av de kommunala orga
nen gällande valen styrelser och nämnder inför kommande mandatperiod. Slutre
sultatet av förhandlingarna föreläggs sedan kommunfullmäktige för en formali
sering. Det senare anknyter sålunda tydligt till Hanna Bäcks forskning som har 
redovisats ovan.

Processen kan som helhet emellertid bli ett bra exempel på en kombination av 
konflikt och konsensus. Det kan till exempel ske genom att två av fullmäktiges 
partier, som tillsammans innehar majoritet i fullmäktige, kommer överens att gå 
samman i en valteknisk samverkan för att tillförsäkra sig majoriteten i alla sty
relser och nämnder. I uppgörelsen kan även ingå att de båda partierna tar hand 
om alla presidieposter i styrelser och nämnder. Den senare åtgärden ogillas kan
ske mycket starkt av de partier som utgör minoriteten i kommunfullmäktige, var
för dessa vid valsammanträdet begär votering gällande samtliga dessa uppdrag. 
Valen till de kommunala organen har därmed skett under konflikt, även om ma
joritetspartierna har varit helt eniga och att kommunfullmäktige har valt ledamö
ter och ersättare enligt den proportionella valmetoden i konsensus. Konflikten 
handlade sålunda här om fördelningen av presidiepostema och denna löstes ge
nom slutna omröstningar. De bästa förutsättningar att uppnå konsensus hela vä
gen, både vid förhandlingar mellan partierna och vid det formella beslutsfattan
det, bör det finnas om det tillämpas ett samlingsstyre där alla partier som är re
presenterade i fullmäktige ges möjlighet att delta.



Politisk kultur
Begreppet politisk kultur liar behandlats inom flera vetenskapliga discipliner, 
bl.a. historia, statsvetenskap och etnologi. Forskningen kring termen tog fart un
der 1960-talet. Begreppet definierades då som det mönster av attityder till poli
tik, som inom ett politiskt system ger mening åt det politiska handlandet. En an
nan definition går ut på att det huvudsakligen handlar om politisk praxis, vilket 
sålunda tydligt anknyter till praxisbegreppet som behandlas i ett särskilt avsnitt 
nedan. Inom historieämnet har det inte minst funnits en koppling till den lokala 
självstyrelsen på sockennivå, vilket far anses ha stor relevans för mer moderna 
kommunhistoriska studier. Enligt det här synsättet har den politiska kulturen i 
Sverige sitt ursprung i 1600-talets sockenstämmor och i en riksdagstradition. 
Sockenstämmorna skapade en betydelsefull grund for att inom ramen för formel
la institutioner lösa konflikter på fredlig väg. Det skapades därmed en institutio
naliserad forhandlingskultur som kom att fungera under lång tid, vilket sålunda 
medförde en betydande kontinuitet på den lokala nivån. Ett utmärkande drag i 
denna politiska kultur var pragmatismen. Sockenstämmorna hade två huvudsak
liga funktioner, dels som en mötesplats mellan olika sociala grupper i det lokala 
samhället, dels som ett kontaktorgan mellan lokalsamhället och statsmakten. Be
greppet kan sålunda ses som ett instrument för att studera de långsiktiga föränd
ringarna i det lokala samhällets politiska agerande. I samband med demokratins 
fulla genombrott i Sverige runt år 1920 kom också denna kultur att påverka den 
rikspolitiska situationen/"

Det har vidare framhållits att svensk politisk kultur har utmärkts av starka 
centraliserade organisationer, som på ett skickligt sätt har tagit till sig av eventu
ella folkliga protester. Det har inneburit att Interaktionen mellan de formella in
stitutionerna och befolkningen har fungerat förhållandevis bra. Under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet var det bl.a. ytterligare två faktorer som på
verkade utvecklingen av den svenska politiska kulturen, nämligen den starka 
ställningen för utrednings- och kommittéväsendet, dels folkrörelsernas växande 
roll i samhället/1

Inom statsvetenskapen har det traditionellt funnits en bred förankring för att 
se begreppet politisk kultur som subjektiva föreställningar och värderingar som 
på olika sätt förhåller sig till ett politiskt system. Politisk kultur har setts som 
summan av de ingående individernas förhållningssätt, uppfattningar och attityder 
till olika objekt och processer. Det har sålunda handlat om individuella föreställ
ningar som förhåller sig till olika aspekter av det politiska systemet eller indivi
dens egen roll inom det aktuella systemet. Inom den statsvetenskapliga forsk
ningen har det också inte sällan ställts frågan om politisk kultur spelar någon 
egentlig roll. Med roll avses här att den politiska kulturen skall vara verksam 
som en oberoende variabel i en orsakskedja/^ Utifrån min egen ansats, tidigare 
forskning och avsnittet ovan om konflikt och konsensus har jag uppfattningen att 80 81 82

80 Aronsson 1992 s337ff.
81 Johansson 1995 s 17ff.
82 Selle och Bemtzen 1991 s 13ff och 41 ff samt Barrling Hermansson 2004 s 21 —29.



den politiska kulturen kan spela en roll vid utformningen av kommunala styrelse
former.

Begreppets användning kan konkretiserat i ett visst politiskt system gälla rela
tionen mellan olika aktörer. På kommunal nivå avser det inte helt sällan ”klima
tet” eller ”andan” mellan olika grupperingar i kommunalpolitiken, vilket också 
kan kopplas till relationen mellan konflikt och konsensus i kommunens politiska 
organ. I en del kommuner kan den politiska kulturen utmärkas av en tydlig sam- 
förståndsanda, medan det i andra kommuner kan finnas en politisk kultur som 
kännetecknas av tydlig konfrontation mellan olika grupperingar. En möjlig ut
gångspunkt att förklara skillnader i politisk kultur är polariseringen i det politiska 
systemet. En högre grad av polarisering i systemet leder inte sällan till en högre 
grad av konfrontation/konflikt. Polarisering kan här definieras som att de två 
största partierna har en hög andel av det totala antalet röster och mandat i den be
slutande församlingen. Riskerna för att konflikt uppstår i en sådan situation är i 
allmänhet störst där de båda partierna kommer från olika sidor av den traditionel
la svenska blockgränsen, till exempel socialdemokraterna och moderata sam
lingspartiet.

I det etnologiska perspektivet kan politisk kultur definieras som ett komplex 
av normer, värderingar och förväntningar kring de gemensamma angelägenheter 
som finns i ett samhälle vid en viss tidpunkt. Denna kan styra medborgarnas 
uppfattning om vad som det finns möjlighet att göra i dessa frågor. Enligt en al
ternativ formulering är politisk kultur länken mellan människors föreställningar 
och hur de politiska institutionerna fungerar. Den nutida svenska politiska kultu
ren skulle kunna sägas utmärkas av tre huvudaspekter enligt följande:

• Vad som uppfattas som gemensamma och offentliga angelägenheter och som 
därför skall bli föremål för politiska beslut inom ramen för olika institutioner.

• Vem som skall ha rätt att definiera vad som skall ingå i de gemensamma an
gelägenheterna. En del i denna problemställning är hur beslutsfattarna i de 
olika offentliga institutionerna skall utses.

• Hur den politiska makten bör utövas av de förtroendevalda. Väljarna har i de 
allmänna valen temporärt, alltså fram till nästkommande val, delegerat be
slutanderätten till dessa personer i enlighet med huvudprinciperna för den re
presentativa demokratin. De förtroendevalda står därför i beroendeställning 
till väljarna. I

I fråga om kommunalpolitiken specifikt anses det ingå att det stora flertalet av de 
förtroendevalda i kommunerna skall utgöras av fritidspolitiker som alltså utövar 
sin politiska verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Beslutsfattandet i 
kommunerna förutsätts i normala fall fattas under oenighet mellan olika åsikter 
och intresseinriktningar. Det är särskilt viktigt att denna bild framträder tydligt i 
relation till väljarna och media. I praktiken är det emellertid pragmatism och en 
beredskap att göra kompromisslösningar som är minst lika utmärkande i det var
dagliga politiska livet i en svensk kommun. En annan komponent i den kommu-



nala politiska kulturen är en norm om att det skall visas respekt och hövlighet för 
politiker som tillhör andra partier/grupperingar och att saklighet skall prioriteras 
i debatter. Ett våldsamt uppträdande, öppen fientlighet eller att höja rösten anses 
inte vara förenligt med denna norm/4

Vid en sammanvägning av de tre ämnenas perspektiv kan det konstateras att 
definitionen av själva begreppet inte skiljer sig särskilt mycket åt. Däremot finns 
det större skillnader i tillämpningarna av begreppet. Det skall dock betonas att 
min studie kan tillföras fruktbara utgångspunkter från alla tre disciplinerna. Från 
historia gäller det inte minst den långa traditionen med forhandlingskultur inom 
ramen tor etablerade institutioner på lokal nivå, först socknarna och sedan kom
munerna som efterföljare till socknarna. Från statsvetenskapen är det främst lär
domarna om politiska kulturer som präglas av samförstånd respektive konfronta
tion. 1 fråga om etnologin gäller det särskilt uppfattningen om att dagens politi
ker på den kommunala nivån tycks anstränga sig lör att i relation till allmänheten 
och media ge en bild av kommunalpolitiken som präglad av hög konfliktnivå i 
sakfrågor och tydligt ideologiskt grundade motsättningar mellan olika partier. 
Samtidigt präglas kommunalpolitiken till vardags förhållandevis ofta av pragma
tism och därmed också en hög beredskap att ingå kompromisser över parti- och 
blockgränser.

Praxis
Begreppet praxis har i viss utsträckning uppmärksammats inom den historiska 
forskningen. I grunden handlar det om faktorer som kan ge förklaringar till histo
risk förändring. Det finns här också en koppling till de båda begreppen aktör och 
struktur. Frågan är om förändringarna huvudsakligen kan knytas till olika för
klaringar av mer eller mindre strukturell karaktär såsom befolkningstillväxt, 
ekonomisk tillväxt eller former för att organisera produktionen. Ett annat sätt att 
förklara förändring över tid är att tillmäta framförallt aktörerna, alltså enskilda 
individer, den viktigaste rollen i förändringsprocessema. I fråga om de enskilda 
aktörerna är det också av intresse om historisk förändring skapas av ledande fö
reträdare i samhället såsom förtroendevalda inom olika institutioner eller om det 
istället är de vanliga människorna som framförallt bidrar till förändringen. En 
sammanvägning av det strukturella respektive aktörsinriktade perspektivet i nå
gon form av dualism är självklart också en fullt tänkbar förklaring till att föränd
ringar kommer till stånd.

Användningen av praxisbegreppet skulle kunna ses som ett sätt att förena var
daglig erfarenhet med teoretiska reflektioner. Erfarenheten skapas inte minst i 
människomas olika konkreta och vardagliga aktiviteter. En särskild poäng med 
praxisbegreppet utifrån ett perspektiv där de lokala självstyrelseorganen står i 
centrum är att skeenden i ett lokalsamhälle inte kan ses som direkta uttryck för 
varken ekonomiska strukturer eller statliga direktiv i form av lagstiftning eller 
forvaltningsbeslut. Det handlar emellertid inte heller bara om enskilda individers



fria och självständiga val. Individerna inträder istället från födseln som subjekt i 
en historiskt förankrad lokal och kollektiv kontext där en praxis exempelvis pä 
det politiska området utvecklas successivt.85 86

Vid en något mer praktisk tillämpning av praxisbegreppet skall det också be
tonas att i äldre tider förekom det inte helt sällan att en lokal praxis kom att ut
vecklas inom de lokala/kommunala självstyrelseorganen, trots att denna praxis 
kunde stå i strid med det då gällande nationella regelverket.x<’ Det får anses vara 
mindre troligt att det förekom en lokal praxis gällande de kommunalpolitiska sty
relseformerna under min ganska sentida undersökningsperiod som inte var fören
lig med lagstiftningen. Om min undersökning ändå skulle visa prov på sådant är 
det naturligtvis ett klart intressant resultat av forskningen.

För egen del har jag för avsikt att använda praxisbegreppet på en relativt låg 
abstraktionsnivå. Jag ser framförallt begreppet som ett uttryck för tradition och 
sedvana, vilket naturligtvis till betydande del är baserat på lokal erfarenhet och 
tradition. Det baseras på att det under min undersökningsperiod inte har funnits 
någon lagstiftning om vilka styrelseformer som har praktiserats i landets kom
muner. Enda undantaget gäller regelverket om proportionella val som har tillför
säkrat en minoritet platser i styrelser och nämnder i relation till sin styrka i de 
beslutande församlingarna. I fråga om de regelrätta styrelseformerna, här uttryckt 
som hur uppdragen som ordförande och vice ordförande i de kommunala orga
nen skall fördelas, har det inte funnits någon som helst reglering. Det har helt va
rit upp till varje kommunens egna förtroendevalda att avgöra denna fördelning. 
Mitt synsätt innebär emellertid inte att valet av styrelseform enbart baseras på en 
lokal praxis i den egna kommunen. Det vore naivt att tro att en kommuns politi
ker inte skulle ta intryck av hur styrelseformerna gestaltar sig i andra kommuner 
och att det inte Finns mönster med en mer nationell bärighet.

Även om kommunerna delvis tar intryck av styrelseformerna i andra kommu
ner kan det dels finnas kommuner som inte tar intryck av en praxis som succes
sivt närmast har fått ett nationellt genomslag, dels att kommunen tillämpar en 
delvis egen variant av en nationellt vanligt förekommande styrelseform. Syftet 
med att använda praxisbegrppet i min undersökning är sålunda egentligen tvåfal- 
digt:

• Vilka olika praxisformer (kommunala styrelseformer) har förekommit och fö
rekommer nu i landets kommuner?

• Vilka faktorer bidrar till att utveckla en lokal praxis för vilken styrelseform 
som skall tillämpas i kommunen?

Den förstnämnda punkten har alltså framförallt en empirisk inriktning, medan 
den andra punkten är av mer teoretisk och analytisk art. I fråga om den senare 
punkten kan det göras anknytningar till den politiska kulturen och kanske även 
till lokal politisk hegemoni.

85 Aronsson 1992 s I9f och Strömberg 2004 s 63ff.
86 Ericsson 1986 s 43.



Hegemoni
Hegemonibegreppet har inte minst kommit till användning i den historiska 
forskningen på senare tid.87 En centralgestalt för utvecklingen av begreppet he
gemoni var Antonio Gramsci, som gav begreppet en ny innebörd. Tidigare hade 
det främst använts för att beskriva ett dominansförhållande mellan olika stater. 
Utgångspunkten för Gramsci var att i välutvecklade och industrialiserade länder 
använde sig den härskande borgarklassen inte av något tvång för att kunna upp
rätthålla sin framskjutna position i samhället, detta med visst undantag för kris- 
och krigstider. Istället görs ansträngningar för att uppnå ett samtycke från de un
derordnade klasserna. Det sker framförallt genom att borgerskapet försöker 
framställa sin världsuppfattning som helt naturlig och allmängiltig. Ett ytterligare 
skäl till att det kan ske med framgång är att det därvid också ingår vissa folkliga 
föreställningar i denna världsbild. Världsbilden sprids genom olika institutioner i 
samhället, bl.a. kyrkan, skolan och massmedia. Borgarklassen uppnår sin hege
moniska maktställning genom att de underordnade klasserna accepterar borgar
klassens världsbild. Gramscis betonade för egen del också den kulturella aspek
ten. Hegemonin var inget statiskt tillstånd, utan en konstant föränderlig process 
som påverkar relationen mellan olika klasser i samhället. Den hegemoniska do
minansen måste ständigt förnyas, skapas på nytt och försvaras. Det är sålunda 
möjligt att utmana och begränsa hegemonin. Gramscis tanke var att ge anvis
ningar till vilka strategier som arbetarrörelsen skulle använda för att på allvar 
kunna utmana den borgerliga hegemonin i samhället. För att arbetarrörelsen skall 
kunna lyckas med detta är det nödvändigt att arbetarklassen samverkar med 
andra underordnade klasser och grupper i samhället. Då kan det bli möjligt för 
denna konstellation att uttrycka en nationell folklig vilja. Inom konstellationen 
intar då arbetarklassen en hegemonisk position. Att ha den kulturella hegemonin 
i samhället anses vara en förutsättning för att även kunna ta över den politiska 
makten.88

När det gäller hegemonibegreppets anknytning till ideologier betonas att det 
handlar om mer överordnade föreställningar. En hegemoni kan alltså inte karak
täriseras som utpräglat socialistisk, konservativ eller liberal. Hegemonin utgörs 
istället av olika dominerande värderingar, idéer och föreställningar som av flerta
let medborgare i ett samhälle upplevs som helt självklara och naturliga vid en 
viss bestämd tidpunkt. Det råder helt enkelt allmän konsensus kring värderingar
na. Ett ifrågasättande av värderingarna som medför konflikter kan sålunda vara 
ett steg på vägen mot att bryta hegemonin.89

Statsvetaren Kristina Boréus använder begreppet hegemoni som en modell för 
att förklara hur nyliberalismen började växa sig stark under 1970- och 1980- 
talen, inte minst i Storbritannien och senare även delvis i Sverige. Enligt det syn
sätt som hon refererar till är ett projekt hegemoniskt om det aktivt försöker kon-

87 Till exempel Billing och Stigendal 1994 s 23ff och 218ff, Leffler 1999 s 52-63 och Stranne 2004 
s 5 2 ff.

8K Billing och Stigendal 1994 s 2.3 och Leffler 1999 s 52ff.
89 Leffler 1999 s 56ff.



kurrera ut och undergräva en politisk gruppering, i detta fall arbetarrörelsen, och 
själv sträva efter att ta över ledningen på ett flertal områden i samhället. Ett me
del for att uppnå detta kan vara att försöka åstadkomma en folklig legitimitet för 
en sådan förändringsprocess. Det kan inte minst ske genom att själv framställa 
sig som bärare av det sunda förnuftet och med hjälp av en medveten och aktiv 
opinionsbildning skapa en osynlig ideologi som består av ett antal naturgivna 
självklarheter. Den övergripande målsättningen för nyliberalismen har varit att 
skapa ett samhällssystem där kapitalistiska marknadslösningar sitter i högsätet.90

I Billings och Stigendals studie av Malmö, vilken ovan har berörs i kapitlet 
om tidigare forskning, används hegemonibegreppet på ett något annorlunda sätt 
än i Gramscis ursprungliga tolkning. De vill gå utöver kultur och ideologi vid 
användningen av begreppet hegemoni. Billing och Stigendal för därför också in 
politik och ekonomi i det hegemoniska perspektivet. De ser därmed hegemoni 
som en slags social integration som utvecklas när olika samhällssystem hänger 
samman. Ett exempel på ett sådant samhällssystem är den socialdemokratiska 
välfärdsstatsregimen.91 92 Det har också förekommit att samlade det svenska poli
tiska systemet, alltså på den nationella nivån, har beskrivits som en socialdemo
kratisk tankemässig hegemoni.9'

Appliceringen av hegemonibegreppet på min studie kan ta sig flera olika ut
tryck. Det handlar dock inte om någon renodlad marxistiskt tolkning utifrån 
Gramscis. Dessutom begränsar jag mig till den politiska nivån. Däremot är det 
fruktbart för mig att använda begreppet i betydelsen om det existerade ett system 
av dominerande värderingar, idéer och föreställningar inom politiken som hade 
giltighet i flertalet av kommunerna. Här kan det dels gälla styrelseformerna, dels 
politikens innehåll. 1 fråga om styrelseformerna är det tänkbart att det fram til! 
1970-talet fanns en dominerande föreställning i nästan alla kommuner att det 
skulle tillämpas ett samlingsstyre, där majoriteten och minoriteten delade på 
uppdragen som ordförande i styrelser och nämnder. Det kan också ses som en 
politisk kultur eller praxis med nationell räckvidd. Vidare gäller det kommuner 
där ett av de politiska blocken har innehaft en dominerande ställning under lång 
tid, vilket blir av intresse både för styrelseformerna och för innehållet i politiken.

Det senare leder också in på eventuell sakpolitisk dominans i kommunerna 
med närmast hegemonisk karaktär. I äldre tider kan dominansen ha varit en bor
gerligt präglad sparsamhetspolitik. Under perioden efter andra världskriget kan 
det istället ha gällt en mer expansiv välfärdspolitik med socialdemokratisk profil. 
Det anknyter sålunda nära till Billing och Stigendals socialdemokratiska väl- 
fardsstatsregim. Det kan undersökas i fallstudiekommunerna i Kronobergs län, 
där flertalet av de utvalda kommunerna hade tydliga majoritetsförhållanden.

90 Boréus 1994 s 102f.
91 Billing och Stigendal 1994 s 23ff och 218fT.
92 Heclo och Madsen 1987 s 23ff.



Koalitionsbildning
Teoretiska modeller för koalitionsbildning har framförallt utvecklats för och an
vänts i fråga om rikspolitiska förhållanden. Hanna Bäck har dock visat att det 
finns goda möjligheter att applicera dessa teorier även på den kommunala nivån, 
vilket redan har redovisats i kapitlet om tidigare forskning.

En närmast klassisk modell för partiers bevakelsegrunder inför ett eventuellt 
koalitionsbildande har lanserats av den svenska statsvetaren Gunnar Sjöblom. 
Den innefattar följande fyra huvudpunkter:

• Realiserande av partiprogrammet.
• Röstmaximering.
• Maximering av parlamentariskt inflytande.
• Att upprätthålla partisammanhållningen.

De tre senare huvudpunkterna ses av Sjöblom som så kallade strategiska mål
sättningar. Det är emellertid viktigt att vara medveten om att modellens olika 
punkter i vissa lägen kan utgöra inbördes komplikationer. Exempelvis kan en 
röstmaximering innebära att röstvinstema sker till följd av en hård konfrontation 
med ett eller flera andra partier som i normala fall skulle utgöra potentiella koali
tionspartners efter valet. Konflikterna inför ett val kan sålunda istället medföra 
en minimering av partiets inflytande på den parlamentariska arenan, trots en tyd
lig valframgång. En röstmaximering kan dock även ske när partiet redan på för
hand utgår från att de inte skall uppnå något parlamentariskt inflytande, då de 
kanske inte är beredda att ta något sådant ledningsansvar vid denna tidpunkt. Om 
röstmaximeringen däremot har gett partiet en egen majoritet i den aktuella be
slutande församlingen bortfaller däremot denna komplikation. Den kan ändå 
skapa problem i framtiden om partiet skulle förlora den egna majoriteten vid ett 
kommande val. Ett verkligt strategiskt agerande kan därför även beakta potenti
ella koalitionspartners vid framtida val då det egna partiet inte står lika starkt. 
Det skall betonas att i ett renodlat tvåpartisystem innebär det inte någon kompli
kation då en röstmaximering med automatik också medför en maximering av det 
parlamentariska inflytandet. ”

I det svenska partilandskapet på kommunal nivå existerar däremot inget två
partisystem. För mitt eget vidkommande är det därför bara relevant att beakta fö
reställningen om att röstmaximering och maximering av parlamentariskt infly
tande kan vara inbördes motverkande i vissa situationer. Dock måste även jag 
beakta möjligheten av det finns partier som inte är intresserade att ha något par
lamentariskt inflytande på den kommunala nivån, utan bara satsar på en röstmax
imering. Det kan till exempel vara särskilt aktuellt för partier som hör hemma på 
de högra respektive vänstra ytterkanterna på den ideologiska skalan.

Sjöbloms modell får anses lämpa sig bäst för kvalitativa analyser där det nor
malt krävs relativt ingående information om det parti som skall analyseras. Mo
dellen utgör därför en bra kontrast till de huvudsakligen kvantitativt inriktade te



orier for koalitionsbildning som behandlas nedan. Samtidigt skall det tydligt be
tonas att modellen har utformats for användning på den nationella nivån. Möjlig
heterna att applicera den på kommunal nivå är därför inte självklar. Mitt bruk av 
modellen som analysredskap far därför delvis ses som ett test om den även kan 
fungera i kommunalpolitiken.

Användningen av mer kvantitativt inriktade koalitionsbildningsteorier har jag 
redan flaggat upp för i samband med redovisningen av Hanna Bäcks forskning 
om koalitionsbiIdningar i svenska kommuner på 1990-talet. Ett primärt skäl till 
att använda koalitionsbildningsteorier är att kunna finna svar på frågan varför 
just en viss koalition kom till stånd i en kommun. Enligt Hanna Bäck finns det 
två olika huvudtyper av utgångspunkter som kan påverka aktörernas handlande 
vid en koalitionsbildning: ’4

• Rationella begränsningar. Exempel på sådana kan utgöras av tankegångar 
om hur koalitionsbildningen påverkar framtida valresultat, överväganden om 
eventuella framtida koalitionspartners, den lokala partiorganisationens åsikter 
och synpunkter från andra externa aktörer.

• Institutionella förhållanden/begränsningar. Här handlar det om partisystemet 
i kommunen, traditionen om blockpolitik eller inte och vilken typ av styrelse
form som normalt tillämpas i kommunen, till exempel de vanliga majoritets- 
markeringama, där den styrande koalitionen tillsätter samtliga ordförande
poster.

Här kan jag för egen del konstatera att det mycket väl kan finnas ett samband 
mellan de rationella begränsningarna och de institutionella förhållandena. Ett ex
empel kan vara att den egna partiorganisationen har en närmast dogmatisk stånd
punkt om att den blockpolitik som har tillämpats i kommunen under ett flertal 
mandatperioder skall bestå. Jag vill också hävda att båda de aktuella exemplen 
på institutionella förhållanden är av praxiskaraktär i en kommun och det står fritt 
att ändra båda dessa inför varje ny mandatperiod. Det hindrar inte att de kan ut
göra klara begränsningar för att våga skapa nya koalitionsbildningar som tydligt 
bryter mot en sedan länge tillämpad tradition/praxis i kommunen.

När det gäller de olika teoribildningarna kring att bilda koalitioner var Antho
ny Downs något av en pionjär. Han framförde nämligen år 1957 tesen om att 
partiernas överordnade mål var röstmaximering. Den primära utgångspunkten för 
väljarna var nyttomaximering. 1 senare framförda teorier, av bl.a. William Riker, 
gällande bildandet av koalitioner har det ofta antagits att partierna enbart styrs av 
målet att få komma i regeringsställning och därigenom få makt och framskjutna 
formella positioner i form av ministerposter på riksnivå och ordförandeposter el
ler liknande på den kommunala nivån. Detta mål kan också benämnas office- 
mål. Utifrån dessa teoretiska traditioner har följande teori utvecklats. 94

94 Bäck, Hanna 2000 s 92ff.
Sjölin 1993 s 13ff, Bäck, Hanna 2000 s84ff och Bäck, Hanna 2003 s 1-17.



• Minimal winning coalitions. Denna teori innebär att det endast bildas koali
tioner som bara vinner med minsta möjliga marginal, alltså minimalt, då par
tiernas enda målsättning vid koalitionsbildningen är att bilda en koalition som 
innehar en majoritet i den beslutande församlingen. Om ett av de partier som 
deltar i koalitionen hoppar av går majoriteten med automatik förlorad. Mini
mal winning-teorin är en av de mest kända inom den samlade teorin kring 
koalitionsbildningar.

Det finns också en teori som närmast utgör en undergrupp till minimal winning- 
teorin. nämligen teorin om:'16

• Minimum winning coalitions. Utöver förutsättningarna för minimal winning 
coalitions gäller att det bildas koalitioner som innehåller det lägsta totala an
talet mandat i den beslutande församlingen för att uppnå majoritet. Den läm
par sig sålunda för att vara utslagsgivande mellan flera olika tänkbara mini
mal winning coalitions. Tanken bakom resonemanget är att varje mandat in
nehas av individer som på något sätt önskar belöningar, möjligheter och för
delar, alltså i princip någon form av position.

Motsatsen till dessa båda teorier utgörs av koalitioner som innehåller fler partier 
än vad som är nödvändigt för att uppnå majoritet i den beslutande församlingen, 
på engelska benämnt oversized governments. En möjlig översättning till svenska 
skulle vara överdimensionerade koalitioner. I sådana koalitioner kan det sålunda 
förekomma att ett parti lämnar den styrande koalitionen utan att det leder till att 
majoriteten går förlorad, vilket innebär att koalitionen inte behöver avgå.1,7

Det finns ytterligare en teori som har en viss anknytning till minimal winning- 
konceptet, nämligen:96 97 98

• The bargaining proposition-teorin. Enligt denna bildas koalitioner som får 
majoritet med minsta möjliga marginal och dessutom med så få partier som 
möjligt. Det innebär de facto att koalitioner företrädesvis bildas av de största 
partierna.

En delvis kvalitativ dimension som inte rymdes i dessa teorier var införandet av 
policymål som en utgångspunkt vid koalitionsbildningar. Utöver målet att få 
komma i regeringsställning har partierna en målsättning om att få gehör för sitt 
partiprogram. Här finns det en tydlig anknytning till Gunnar Sjöbloms modell. 
Syftet med att införa policymålen var att för det första öka koalitionsteoriemas 
realism. För det andra syftade det till att på ett bättre sätt kunna förutsäga de koa
litioner som verkligen kommer att bildas. En teori som också väger in policymål 
vid koalitionsbildningar är:99

96 Bäck, Hanna 2000 s 86 och Bäck, Hanna 2003 s 72ff.
97 Sjölin 1993 s 83ff och Bäck, Hanna 2003 s 80-90.
98 Bäck, Hanna 2003 s 15ff och 73ff.
99 Sjölin 1993 s 15f, Bäck, Hanna 2000 s 84f och Bäck, Hanna 2003 s 72ff.



• Mini nui I connected winning coalitions. Utgångspunkten är här att de partier 
som finns representerade i en beslutande forsamling kan inordnas längs en 
viss dimension, exempelvis den traditionella höger-vänster-skalan. De partier 
som bildar en majoritetskoalition måste enligt denna teoribildning ligga i en 
följd på den aktuella dimensionen. Dessutom måste koalitionen uppfylla kri
teriet för minimal winning-teorin, vilket alltså innebär att dess majoritet går 
förlorad om ett av partierna utträder ur koalitionen. Ett sådant uppbrott riske
rar följaktligen också innebära att partierna inte återfinns i en följd på den ak
tuella dimensionen.

För att kunna applicera denna teori på en specifik kommunal koalitionsbildning 
krävs det sålunda egentligen information om partiernas positionering på den ak
tuella dimensionen i varje enskilt fall. I vissa fall måste analysen utvidgas till att 
omfatta två eller tre dimensioner för att få en godtagbar förklaring. En sådan di
mension är miljödimensionen (gröna dimensionen).1""

Även här finns det en teoribildning som nära anknyter till minimal connected 
winning coalitions, men med en ännu tydligare betoning av policy-målet. Den 
har följande namn och innebörd: "1

• Policy distance-teorin. Enligt denna teori vill partier ingå i koalitioner där de 
har bäst möjligheter att kunna realisera det egna partiprogrammet.

I mer sentida koalitionsbildningsteorier. där policy-målet har hög prioritet, har 
det inte minst gjorts en betoning av den nyckelposition som det parti som intar 
medianpositionen (mittenpositionen) på dimensionen. Detta parti kan då på egen 
hand avgöra vilken koalition som kommer till stånd, genom att vända sig åt det 
håll där de anser sig bäst kunna förverkliga sina programmål.

Dessa tankegångar kommer till användning i följande teori:1""

• Median legislator-teorin. Här finns det tre kriterier som skall vara uppfyllda. 
För det första skall det parti som innehar medianpositionen på dimensionen 
ingå. För det andra skall koalitionspartierna ligga i en följd på den aktuella 
dimensionen. För det tredje får inte koalitionsbildningen innehålla något mer 
parti än vad som behövs för att uppnå majoritet.

Det kan dock finnas anledning för partier att göra fler överväganden än att bara 
försöka genomföra sin egen politik så långt som möjligt. Två andra företeelser av 
mer långsiktig karaktär som också kan behöva beaktas är dels hur en koalition 
kan påverka resultatet i nästkommande val, dels om det kan medföra låsningar 
som kan försvåra framtida koalitionsbildningar med andra partier än de som nu 100 101 102

100 Bäck, Hanna 2000 s 99ffoch Bäck, Hanna 2003 s 63ffoch 138-162.
101 Bäck, Hanna 2000 s 86.
102 Bäck, Hanna 2000 s 100



skall ingå i koalitionen.103 I fråga om de valstrategiska övervägandena finns det 
sålunda en koppling till Gunnar Sjöbloms modell.

Sammantaget har det här redovisats företrädesvis teorier, vilka lämpar sig bra 
på ett stort kvantitativt material där det inte finns något detaljerat empiriskt mate
rial tillgängligt. De koalitionsteorier som baseras på mandatfördelningen i full
mäktige är därför självklart användbara for hela den studerade perioden. Det 
gäller sålunda teorierna: minimal winning coalitions, minimum winning coali
tions och the bargaining proposition. Det går också att fastställa om en koalition 
är överdimensionerad (oversized governments).

Däremot finns det en begränsning när det gäller dels de teorier som innebär att 
partier skall rangordnas/positioneras utmed en viss specifik dimension, inte 
minst höger-vänster-skalan, dels teorier där partiernas programmål skall beaktas. 
Det handlar alltså om följande teorier: minimal connected winning coalitions, 
policy distance och median legislator. 1 dessa avseenden måste jag i huvudsak 
följa den nationella positioneringen av de politiska partierna som redovisas i 
Hanna Bäcks undersökning. "14 Särskilda problem uppstår när lokala partier skall 
positioneras utmed samma dimension.

När det gäller fallstudiekommunerna finns det däremot bättre möjligheter att i 
större utsträckning väga in företeelser av mer kvalitativ karaktär som Gunnar 
Sjöbloms övergripande modell. Ett sådant tillvägagångssätt är också helt i linje 
med mitt syfte med en uppdelning mellan en nationell totalundersökning och en 
lokal fallstudie. Här finns det även en koppling till Hanna Bäcks hantering av 
problematiken genom att göra särskilda fallstudier av kommuner i Västra Göta
lands län. Min undersökning skiljer sig naturligtvis från Bäcks främst i fråga om 
det historiska förändringsperspektivet, vilket här är av central betydelse.

Summering
Volymmässigt har konflikt och konsensus respektive koalitionsbildning getts 
störst utrymme i de teoretiska utgångspunkterna. Politisk kultur har inte behand
lats lika ingående, men får trots det ses som förhållandevis centralt i undersök
ningen. De båda resterande begreppen praxis och hegemoni har inte en lika 
övergripande funktion, utan kommer inte minst till användning som stöd vid ana
lysen av fallstudierna, där det empiriska materialet har högst detaljnivå.

De teoretiska utgångspunkterna har främst en begreppsmässig inriktning i 
form av konflikt och konsensus, politisk kultur, praxis samt hegemoni. Konflikt 
och konsensus samt politisk kultur har i min tappning det mest tydliga inbördes 
sambandet. Det framgår särskilt vid redovisningen av olika typer av politiska 
kulturer, vilka exempelvis antingen kan ha en samförstånds-/konsensusprägel el
ler en konfliktkaraktär. Även begreppet praxis kan ur en av sina inriktningar, den 
erfarenhetsbaserade, relativt klart knytas till de båda ovannämnda begreppen. 
Hegemonibegreppet har däremot en något mer självständig betydelse, även om

103 Bäck, Hanna 2000 s 86f. 
,(M Bäck, Hanna 2003 s 66ff.



jag har visat på vissa anknytningar både i kapitlets inledning. Det handlar bl.a. 
om att en politisk kultur kan ha en hegemonisk karaktår.

Det finns ett undantag från begreppsinriktningen, koalitionsbildningsteoriema, 
vilka intar den mest självständiga ställningen i de teoretiska utgångspunkterna. 1 
koalitionsteorierna dominerar kvantitativa analysmodeller, men det ingår även 
kvalitativa moment i vissa av modellerna. Gunnar Sjöbloms modell är däremot 
nästan helt kvantitativt inriktad och utgör därför både en viktig kontrast och ett 
gott komplement. De olika teorierna om koalitionsbildningar har den mest tydli
ga statsvetenskapliga inriktningen i hela teorikapitlet. Användningen av dessa 
inom ämnet historia måste betraktas som sällsynt. Det skall dock betonas att 
även konflikt och konsensus respektive politisk kultur är frekvent använda inom 
statsvetenskapen.

En annan tanke bakom valet av teoretiska utgångspunkter har varit att de skall 
ha en så nära koppling som möjligt till den institutionellt politiska nivån i kom
munerna. Ur denna synvinkel är det övergripande perspektivet i studien inte så 
väldigt brett utformat. Vidare skall det betonas att de fyra begreppsinriktade teo
retiska utgångspunkterna används i ett klart specifikt syfte, vilket innebär att be
greppen inte redovisas och inte heller kommer till användning i hela deras bredd. 
Detta gäller inte minst begreppen praxis och hegemoni. För att ytterligare tydlig
göra min användning av de olika teoretiska utgångspunkterna har jag försökt att 
som avslutning på varje delmoment göra en egen positionering, framförallt i re
lation till den empiriska undersökningen.

De teoretiska utgångspunkternas koppling till studiens frågeställningar är en
ligt följande. Begreppen konflikt och konsensus används för att besvara frågan 
om kopplingar mellan styrelseformen och konfliktnivån i kommunerna. Det gäll
er inte minst skiftet mellan samlingsstyren och samlingsstyren med majoritets
markeringar inom ramen för de politiska blocken. Frågan är om det var en höjd 
konfliktnivå i kommunerna som drev fram skiftet eller om det var övergången 
som istället höjde andelen konflikter. Politisk kultur som teoretisk utgångspunkt 
anknyter till frågan om sambandet mellan den konsensusinriktade kommunalpo
litiska kulturen, med grund i 1600-talet sockenstämmor, och att det fanns sam
lingsstyren i det stora flertalet av landets kommuner.

Praxis finns med som teoretisk utgångspunkt, då begreppet sammanhänger 
med frågeställningen om hur praxis utbildas för den kommunala styrelseformen, 
både ur ett övergripande nationellt perspektiv, men framförallt lokalt i enskilda 
kommuner. Det senare baseras på den lokala fallstudien. Hegemonibegreppets 
relevans beror på frågan om styrelseformer i kommuner där ett av de politiska 
blocken hade en helt dominerande maktställning. Det gäller då frågan om en 
långtgående anpassning från minoritetens sida gav några fördelar gällande styrel
seformen. Användningen av teorier för koalitionsbildning anknyter uppenbart till 
frågeställningen om i vilken utsträckning det går att förklara de sentida kommu
nala koalitionerna med dessa teorier.



4. METOD

Eftersom undersökningen delvis har karaktären av totalundersökning av hela 
landet blir det mer eller mindre nödvändigt att i ganska stor omfattning använda 
sig av kvantitativ metod. Bakgninden är att försöka skapa en helhetsbild av ut
vecklingen i landet under en relativt lång och intressant utvecklingsperiod för de 
svenska kommunerna. Det skall inte heller förnekas att jag personligen har en 
viss förkärlek för att använda kvantitativa metoder på bred front. Alternativet 
hade varit att nöja sig med fallstudier av ett mer begränsat antal kommuner, men 
det hade varit betydligt svårare att begränsa fallstudien till ett geografiskt område 
i bara ett län. Jag har istället valt att göra både en stor undersökning och fallstu
dier, där avsikten är att såväl få med bredd som djup i undersökningen. En effekt 
av detta val är att undersökningen blir omfångsrik, lika omfattande som många 
doktorsavhandlingar i historia. Likheten med doktorsavhandlingar i historia för
stärks även av att tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter ges ett förhål
landevis stort utrymme i studien.

En annan orsak till kvantifieringen är valet av koalitionsbildningsteorier som 
en teoretisk utgångspunkt. Det finns dock även koalitionsbildningsteorier som 
främst har en kvalitativ karaktär. Kvantifieringen måste självklart kompletteras 
med olika former av kvalitativa inslag. Utöver att i princip samtliga siffror och 
tabeller kommenteras i den löpande texten finns det främst två medel för att lyfta 
fram de kvalitativa värdena. För det första gäller det fallstudien av kommunerna i 
Kronobergs län. För det andra handlar det om den sammanfattande analysen. I 
den senare är avsikten att med hjälp av tidigare forskning och de teoretiska ut
gångspunkterna lyfta upp resultaten på en mer generell nivå.

Liksom i min doktorsavhandling har jag valt att göra kvantifieringen på en ur 
matematisk och statistisk synvinkel ganska okomplicerad nivå i form av tabeller 
som endast innehåller två dimensioner.105 Avsikten är nämligen att studien skall 
vara begriplig och tillgänglig för läsare inom historieämnet. Bland historiker är 
det trots allt är ganska ovanligt med kunskaper i regressionsanalys och andra lik
artade statistiska beräkningsmetoder. Hade boken varit skriven direkt i den stats
vetenskapliga disciplinen hade saken kommit i ett annat läge.

Även om tabellerna bara innehåller två dimensioner åt gången är valet av va
riabler för undersökningen betydelsefullt. Utgångspunkten för valet av variabler
na är naturligtvis att de på något sätt skall medverka till att förklara orsaken till 
varför det förekommer olika styrelseformer i olika kommuner och även förklara 
tidpunkten för övergången mellan olika styrelseformer. Exempel på variabler 
som används i dessa sammanhang är det politiska majoritetsläget, kommunens 
indelningsstatus vid kommunblocksreformen, invånarantalet och var i landet 
kommunen är belägen. Partiers och/eller blockbildningars väljarstöd, uttryckt i 
procent, kan även vara av speciellt intresse när det gäller att studera förekomsten 
av maximal majoritetsmarkering, där alltså den styrande majoriteten lägger be

105 Wångmar 2003 s 57ff.



slag på samtliga presidieuppdrag och därmed utnyttjar sin majoritet maximalt ut
ifrån vad lagstiftningen medger. Det ligger nämligen förhållandevis nära till 
hands att anta att ett sådant förfarande är mest vanligt förekommande i kommu
ner där en gruppering har ett ovanligt starkt väljarstöd. Det är därför inte särskilt 
sannolikt att grupperingen skall hamna i minoritet i fullmäktige under komman
de mandatperioder och därmed själv bli helt utan presidieposter. De tar sålunda 
inte så stora risker med sitt agerande om det inte inträffar några riktigt stora om
välvningar i väljarkårens politiska preferenser.

Vid användningen av de olika koalitionsbildningsteoriema är det framförallt 
två kvantitativa storheter som kommer till användning, dels fördelningen av 
mandaten i fullmäktige, dels partiernas positionering på vänster-höger- skalan. I 
det senare fallet är jag dock i praktiken hänvisad till att använda mig av värden 
som har räknats fram i tidigare forskning inom statskunskapen. Det innebär så
lunda att det får ske på mer schablonmässiga grunder. Att sätta igång att göra 
egna mätningar gällande partiernas positionering på kommunal nivå i förfluten 
kan knappast anses vara genomförbart.

Det skall också påpekas att vissa kvantitativa inslag även förekommer i fall
studierna, framförallt på den mer detaljerade nivån i de nio kommuner som blir 
föremål för specialstudier. Här gäller det inte minst förekomsten av konflikt och 
konsensus i fullmäktige vid sidan av valen till styrelser och nämnder inför varje 
ny mandatperiod.

Valet av fallstudiekommuner
Vid valet av fallstudiekommuner har praktiska överväganden spelat en viktig 
roll. Det skall inte förnekas att närheten till kommunarkiven i Kronobergs län har 
varit betydelsefull. Jag hävdar inte heller att Kronobergs län skulle vara någon 
form av genomsnitt för landet som helhet i fråga om styrelseformerna inom den 
kommunala politiken. Ett skäl till detta är att länet länge hade en partipolitisk 
struktur där de borgerliga partierna hade en stark ställning.106 Denna borgerliga 
övervikt har dock tydligt beaktats vid valet av de kommuner som skall ingå i den 
mest detaljerade fallstudien, varvid även kommuner med stark socialistisk majo
ritet har valts ut. Detta utvecklas mer nedan. I den övergripande fallstudien ingår 
däremot länets alla kommuner. Det innebär att protokollen från fullmäktige gås 
igenom vid valen till styrelser och nämnder vart fjärde år under epoken med 
storkommuner och vart tredje och senare åter vart fjärde år under tiden med den 
nuvarande kommunala indelningen.

Undersökningsområdet är inte helt konstant under hela tidsperioden till följd 
av den förändrade länsindelning som kom att genomföras i samband med att 
kommunblocksreformen slutfördes i slutet av 1960-talet och början av 1970- 
talet. Den innebar nämligen att Algutsboda församling/landskommun och Hälle
berga församling/landskommun överfördes till Kalmar län år 1969. Även Långa
sjö församling i Älmeboda landskommun flyttades över till Kalmar län, men det

106 Kommunala valen 1950-1960 och Allmänna valen 1970-2002.



skedde först år 1971. Algutsboda och Långasjö kom att ingå i Emmaboda kom
mun, medan Hälleberga ingår i Nybro kommun. År 1971 tillfördes länet två nya 
församlingar som tidigare båda hade tillhört Jönköpings län, Bolmsö i Unnaryds 
landskommun och Tannåker i Forsheda landskommun. De båda församlingarna 
kom att ingå i Ljungby nybildade kommun."17

För min undersökning innebär det att Algutsboda och Hälleberga visserligen 
ingår under alla fem mandatperioderna under storkommunepoken, men att den 
sista perioden endast gällde två år för fullmäktige, 1967-1968, och ett år när det 
gäller styrelser och nämnder, 1968. Bolmsö och Tannåkers politiska förhållanden 
inom ramen för Unnaryds respektive Forsheda landskommuner ingår inte, utan 
dessa församlingar infogas i undersökningen när de överförs till länet 1971. På 
samma sätt görs inga studier av den politiska situationen i Emmaboda och Nybro 
kommuner från 1969, där Algutsboda, Långasjö och Hälleberga numera ingår.

Av störst intresse är emellertid valet av kommuner för den mer detaljerade 
fallstudien. Med tanke på att flertalet av Kronobergs läns kommuner hade bor
gerlig majoritet under perioden med storkommuner 1952-1970 har det alltså va
rit viktigt att även få med kommuner där de socialistiska partierna hade en stark 
ställning. För denna tidsperiod har jag därför valt ut totalt sex kommuner för mer 
ingående undersökningar. I två av dessa, Lessebo köpingskommun och Ekeberga 
landskommun, hade de två socialistiska partierna en överväldigande majoritet. 
Socialdemokraterna hade även egen majoritet utan hjälp av kommunistparti
et/vpk. På samma sätt har jag valt två kommuner där de borgerliga partierna hade 
en dominerande ställning, Linneryds och Älmeboda landskommuner. 1 dessa två 
kommuner hade bondeförbundet/centerpartiet tidvis egen majoritet. Tanken med 
att välja fyra kommuner med tydlig övervikt i fullmäktige är att studera vilka ef
fekter det fick för styrelseformerna i den kommunala politiken. Det kan antas att 
förutsättningarna för att förhållandevis tidigt övergå till samlingsstyre med majo
ritetsmarkering är större i denna typ av kommuner än vad som är fallet i kom
muner där det väger ganska jämnt mellan de politiska blocken i fullmäktige. Va
let av fallstudiekommuner med tydliga majoritetsförhållanden är av intresse ut
ifrån de teoretiska utgångspunkterna, särskilt konflikt och konsensus respektive 
hegemoni.I0X

Det kan emellertid också vara intressant att studera de politiska förhållandena 
i kommuner där majoritetsläget var mer jämnt. Därför har jag valt att också göra 
djupstudier av två kommuner med sådana majoritetsförhållanden, nämligen Len- 
hovda landskommun/köpingskommun och Älghults landskommun. I Lenhovda 
hade de socialistiska partierna majoritet under perioden 1952-1966, medan de 
borgerliga partierna hade majoritet i fullmäktige åren 1967-1970. I Älghult hade 
socialdemokraterna och kommunistema/vpk majoritet under hela tidsperioden 
1952-1970, men denna majoritet var i regel förhållandevis knapp. Det bör note
ras att socialdemokraterna aldrig förfogade över någon egen majoritet, utan var 
hela tiden beroende av stöd från kommunistpartiet för att få majoritet i fullmäk- 107 108
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tige. Så var för övrigt också fallet i Lenhovda under tiden med socialistisk majo
ritet. ,n,> Valet av kommuner med relativt jämnt läge mellan de politiska blocken 
kan utöver den generella frågeställningen om samlingsstyre eller samlingsstyre 
med majoritetsmarkering även ha betydelse för att möjligt kunna besvara frågan 
om det går att se några skillnader mellan dominans av närmast hegemonikaraktär 
och en allmänt konsensusinriktad politisk kultur på den kommunala nivån.

Om de sex fallstudiekommunema skall det framhållas att de alla var belägna i 
Kronobergs läns östra del i ett nästan geografiskt sammanhängande område. Äl- 
meboda och Linneryds kommuner gränsade till varandra. Linneryds kommun 
gränsade så när till Lessebo köpingskommun. Lessebo gränsade till Ekeberga 
kommun. Ekeberga kommun gränsade i sin tur till Lenhovda köpingskommun. 
Slutligen var Lenhovda och Älghult grannkommuner.* 110 111 Det geografiskt sam
manhängande territoriet hade naturligtvis betydelse vid den kommunindelning 
som uppkom genom kommunblocksreformen, då de sex kommunerna huvudsak
ligen kom att ingå i de tre kommuner som utgör djupstudien tor åren 1971-2002.

Den detaljerade fallstudien för åren 1971-2002 omfattar tre kommuner i lä
nets östra del, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge, vilka alla gränsar till det östra 
grannlänet Kalmar. Ur politisk synvinkel är utgångspunkten densamma som för 
storkommunepoken, alltså att urvalet sker utifrån majoritetsläget i fullmäktige. 
Dessutom är det logiskt och rimligt att kommunerna utgör en fortsättning av de 
fallstudiekommuner som ingår i undersökningen för perioden 1952-1970. Les
sebo kommun har hela tiden haft en klar socialistisk majoritet. Socialdemokra
terna har under samtliga mandatperioder utom en, nämligen 1998-2002, haft 
egen majoritet i fullmäktige. 1 Ί ingsryds kommun har däremot de borgerliga par
tierna innehaft majoriteten i fullmäktige under hela perioden 1971-2002. I fråga 
om Uppvidinge kommun har fullmäktigemajoriteten växlat mellan de politiska 
blocken. Det socialistiska blocket har haft majoritet i fullmäktige 1971-1976, 
1988-1991, 1994-1998 och sedan år 2002. Borgerligheten hade majoritet under 
perioderna 1977-1988 och 1991-1994. Under mandatperioden 1998-2002 fanns 
det som brukar benämnas annan majoritet genom att miljöpartiet hade en våg- 
mästarroll i fullmäktige, varvid partiet valde att alliera sig med det socialistiska 
blocket vid valen av styrelser och nämnder."1 Det skall också framhållas att un
dersökningen av den politiska utvecklingen i kommunerna under valperioden 
1971-2002 inte görs lika detaljerat som för tidsperioden 1952-1970. Ett viktigt 
skäl till detta är den kommunala verksamhetens stora expansion och därmed ock
så alltmer tilltagande komplexitet.

I0'J Kommunala valen 1950-1966.
110 Se Bilaga I på s 304 i denna bok.
111 Allmänna valen 1970-2002 och protokoll Uppvidinge kommunfullmäktige 1998-11-03, §§ 79- 

80, samt 1998-12-15, §§ 97-122.



Källmaterialet
Den dominerande delen av undersökningens tämligen omfattande källmaterial 
utgörs av olika former av offentligt källmaterial. Det handlar för det första om 
statligt material, i form av länsstyrelsernas sammanräkningsprotokoll frän valen 
till kommunernas fullmäktigeförsamlingar och länsstyrelsernas kungörelser om 
vilka personer som innehade uppdragen som ordförande i kommunernas styrelser 
och nämnder. Vidare förekommer i något mer begränsad utsträckning statliga ut
redningar och riksdagstryck. Det senare materialet kommer till användning vid 
bakgrundsbeskrivningen av hur frågor om kommunalpolitiska styrelseformer har 
behandlats inom rikspolitiken.

För det andra gäller det kommunalt källmaterial som nästan bara utgörs av 
protokoll från stads-/kommunal-/kommunfullmäktige. För perioden 1952-1998 
kommer protokollen nästan bara från kommunerna i Kronobergs län, vilka är 
undersökningens fallstudieområde. I något enstaka fall saknas protokollen från 
fullmäktige under 1950-talet och början av 1960-talet, vilket får ses som lite an
märkningsvärt. Något vanligare är att protokollsbilagor inte går att anträffa i de 
kommunala arkiven. Om det handlar om skrivelser som är ställda till något stat
ligt organ går det dock att finna dessa i de statliga arkiven. En möjlig väg att 
kompensera för förkommit material gällande valen av kommunernas styrelser 
och nämnder är genom protokoll från en valberedning eller ett beredningsutskott, 
i den mån sådana handlingar finns bevarade.

Vid bortfall av det kommunala materialet går det också att söka i stort sett 
motsvarande information i lokaltidningarnas referat från sammanträdena, vilket 
jag har tvingats göra för valen av styrelser och nämnder i två kommuner under 
1950-talet. Materialet i tidningarna kan inte anses vara fullt lika tillförlitligt som 
de kommunala primärkälloma. Till tidningsmaterialets användning i studien 
återkommer jag också nedan. För mandatperioden 1998-2002 och vid valen av 
styrelser och nämnder efter valet år 2002 har den nya tekniken gjort det möjligt 
att ta del av protokollen från merparten av landets kommuner. De kommuner 
som inte har protokollen på nätet har däremot uppgifter om vilka personer som 
sitter i styrelser och nämnder tillgängligt i elektronisk form. Skillnaden mellan 
att ha protokollen på nätet och att bara ha information om vilka som innehar 
kommunala uppdrag ligger framförallt i att om protokollen saknas går det inte att 
ta reda på om valen har fattats i konsensus eller om det har förekommit någon 
form av divergerande förslag som kan ha avgjorts genom voteringar.

En annan mycket betydelsefull publikation för undersökningen är Sveriges 
kommunkalender, vilken ges ut av ett privat förlag men som har kommunerna 
som sin viktigaste målgrupp. Utgivandet av denna inleddes nästan samtidigt som 
min undersökningsperiod inleddes, men det är först under valperioden 1956- 
1959 som den innehåller relevant information för min studie i form av namnet på 
de personer som innehade ordförandeuppdrag i landets kommuner.112 För den 
första mandatperioden, 1952-1955, blir jag därför hänvisad till att använda läns
styrelsernas kungörelser, vilket betyder 24 olika källor (exklusive Stockholms

112 Sveriges kommunkalender 1958.



stad). Kalenderns användbarhet som källmaterial blir ännu större när den under 
1960-talet börjar föra in uppgifter om ordförandenas partitillhirighet. Dessa 
uppgifter blev dock inte kompletta förrän mandatperioden 1986-1 ü88.11 ’ För pe
rioderna 1968-1970 och 1971-1973 finns det ett komplett materal i en under
sökning från SCB respektive i en statlig utredning, varför behovet av både ka
lendern och protokollen från röstsammanräkningen faller bort.1' Under 1950- 
talet och början av 1960-talet är serien Från sockenstämma till storkommun/ 
Svensk kommunalförvaltning/Styresmän i Norrland en källa för a t fa uppgifter 
om vilket parti som ordförandena tillhörde."' Då sammanräknirgsprotokollen 
gällande de kommunala valen från länsstyrelserna och städerna ime finns förva
rade i riksarkivet eller hos SCB blir dessa böcker källan för att få uppgifter om 
partitillhörigheten. Dessa uppgifter är dock inte tillräckligt kompleda för att kun
na ligga till grund för nationella totalundersökningar, varför det istället blir fråga 
om studier av något mer begränsad karaktär. Därutöver görs fallstjdien av Kro
nobergs län.

Tidningsmaterialet i studien har dels hämtats från rikstidningar som närmast 
har utgjort de politiska partiernas huvudorgan, dels tagits från de tre tidningarna i 
Kronobergs län som utgavs i residensstaden Växjö, Kronobergaren (s), Små
landsposten (h/m) och Växjöbladet (bf/c). Materialet har i några fa 1 använts som 
substitut där det kommunala primärmaterialet tyvärr saknas. 1 övr.gt har använ
dandet av tidningar främst syftat till att få fram vinklingar och uppgifter som inte 
framgår av de ofta legalistiskt utformade kommunala protokoller.. Även ledar- 
kommentarer i tidningarna har undersökts. Det har då framförallt gällt kommen
tarer om debatten i rikspolitiken om kommunala styrelseformer.

Då källmaterialet till stor del utgörs av offentligt tryck får tillförlitligheten ge
nerellt betecknas som förhållandevis hög, både på det statliga och på det kom
munala området. Det statliga källmaterialet från länsstyrelserna i ferm av kungö
relser och protokoll från röstsammanräkningen av kommunalvaler. bör inte vara 
särskilt problematiskt ur källkritisk synpunkt, även om kungörelserna baseras på 
de uppgifter som inhämtas från kommunerna i länen. De kommurala fullmäkti
geprotokollen justeras (godkänns) i normala fall av ordföranden och ytterligare 
två ledamöter och blir också kungjorda på kommunens anslagstavla. Det finns 
även möjlighet att ta upp frågan på ett kommande sammanträde för eventuell 
korrigering. Det skall också påpekas att fullmäktiges sammanträden är offentliga, 
varför massmedia och allmänheten har möjlighet att vara närvarande på sam
manträdena.

För mig finns det en problematik med de kommunala protokollen. Det hänger 
samman med att det långt fram i tiden inte sattes ut några partibeteckningar på de 
personer som valdes till uppdrag i styrelser och nämnder. Det var nämligen först 
på 1970- och 1980-talen som partifärgen mer regelmässigt sätts ut i protokollen. 
Det finns dock exempel på protokoll från fullmäktige i landskommuner där det i 111
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enstaka fall anges partibeckningar redan på 1950-talet. För de personer som till
hörde fullmäktige är det som tidigare har nämnts inga problem att få fram den 
rätta partitillhörigheten med hjälp av sammanräkningsprotokollen. Däremot upp
står det svårigheter for de politiker som inte tillhörde fullmäktige. Utöver de tidi
gare nämnda bokverken från 1950- och 1960-talen är också tidningsmaterial och 
intervjuer aktuella som kompletterande källor. Uppgifterna i böckerna får då ses 
som ganska trovärdiga. Även tidningsmaterialet far ses som tillförlitligt på en 
acceptabel nivå.

Däremot är uppgifter som har erhållits med hjälp av intervjuer, enligt min per
sonliga uppfattning, något mindre tillförlitliga genom att tidsaspekten trots allt 
inte skall underskattas. Utifrån studiens frågeställningar är det mest centralt att få 
fram partitillhörigheten hos de personer som innehade uppdrag som ordförande i 
styrelser och nämnder. Dessa var antagligen också i allmänhet de mest välkända 
kommunalpolitikerna. I fallstudien har även uppdragen som vice ordförande i de 
kommunala organen en viss betydelse. Betydelsen är emellertid klart mindre än i 
fråga om ordförandena, då det inte har någon betydelse för att kunna avgöra om 
det tillämpades ett samJingsstyre eller ett samlingsstyre med majoritetsmarkering 
i kommunen. Mina tankar kring intervjuerna utvecklas nedan.

När det gäller en källkritisk bedömning av Sveriges kommunkalender finns det 
två aspekter som måste beröras. För det första gäller det risken för att en felaktig 
partitillhörighet anges i kalendern, framförallt efter det att partibeteckningen mer 
regelbundet har tagits med. Uppgifterna i kalendern bygger på underlag som har 
inhämtats från kommunerna. Det finns därvid en risk för att fel skall kunna upp
stå både hos kommunerna och hos förlaget som ger ut kalendern. Mina kontroller 
mellan röstsammanräkningsprotokollen och kalenderns uppgifter under den peri
od då kalendern innehåller partibeteckningar från en del kommuner indikerar 
dock att fel är förhållandevis sällsynta.

För det andra innehåller inte kommunkalendem alltid uppgifter om samtliga 
ordförandeuppdrag i en kommun. Det har inte varit helt sällsynt att uppgifter om 
mindre betydelsefulla kommunala organ såsom uttagningsnämnd och valnämnd 
har utelämnats. Risken med detta är att fastställandet av vilken styrelseform som 
kommunen har inte är helt säker med hjälp av kalendern. Det kan exemplifieras 
genom att i en kommun har socialdemokraterna i egenskap av majoritetsparti i 
fullmäktige lagt beslag på samtliga ordförandeuppdrag utom uttagningsnämnden, 
vilket istället har tillfallit den borgerliga minoriteten i fullmäktige. Om uttag
ningsnämnden inte finns med i kommunkalendem klassas kommunen felaktigt 
som ett samlingsstyre med majoritetsmarkering, trots att det handlar om ett sam
lingsstyre, även om det är synnerligen begränsat. För att undanröja denna typ av 
problem skulle det i princip vara nödvändigt att gå igenom landets alla fullmäk
tigeprotokoll under hela undersökningsperioden, alltså även under tiden med 
storkommuner, då antalet kommuner översteg 1000. En sådan studie måste for 
en så lång tidsperiod ses som närmast utopisk och nästan ha karaktären av en 
mindre livsuppgift. Enligt mitt förmenande handlar det om en felkälla som jag 
måste acceptera.



Intervjuer
Intervjuernas funktion i studien är nästan uteslutande att komplettera, tydliggöra 
och ytterligare förklara det skriftliga källmaterialet. Det senare utgör sålunda den 
primära utgångspunkten i studien. Mot bakgrund av detta blir inte behovet av re
presentativa intervjupersoner lika viktigt som i de fall när intervjuerna utgör den 
huvudsakliga utgångspunkten i arbetet. Behovet av representativitet kan dock va
riera även inom ramen för mina intervjuer. Det bör exempelvis finnas en viss 
gradskillnad mellan att vid en intervju erhålla rena sakupplysningar såsom parti
tillhörigheten hos en politiker och uppgifter om skälet till valet av en viss styrel
seform och/eller bildandet av en koalition.

I det förstnämnda fallet borde det inte ha någon större betydelse vilket parti 
som intervjuobjektet har representerat i kommunalpolitiken. 1 det senare fallet 
kan det däremot vara av stor betydelse att få möjlighet att göra intervjuer med 
aktörer som har befunnit sig på olika sidor i en eventuell konfliktsituation. Ge
nom att händelserna kan ligga så långt tillbaka som år 1951, alltså 55 år, kan det 
emellertid i vissa fall uppstå svårigheter att fa kontakt med personer som fortfa
rande befinner sig i livet och som dessutom har bibehållen andlig förmåga att 
ställa upp på en intervju. Genom att intervjuerna uteslutande har haft till uppgift 
att utgöra olika former av komplement till det skriftliga materialet har det inte 
varit aktuellt att ha någon form av standardiserad intervjuguide. Istället har det 
konkreta behovet av ytterligare information i del enskilda fallet varit helt avgö
rande. Vid intervjuer med båda sidor i en konflikt eller motsvarande har det dock 
varit viktigt att styra in samtalet på ungefär samma spår som vid intervjun med 
företrädaren för den ”andra sidan”.

Intervjuerna har både gjorts vid personliga sammanträffanden och vid samtal 
per telefon. Vid valet av intervjuform har både syftet med intervjun, alltså vilket 
informationsbehov som har funnits från min sida, och praktiska överväganden 
för mig och intervjupersonen haft betydelse. Intervjuerna har dokumenterats ge
nom att jag har fört anteckningar om den specifika information som jag har efter
frågat. I en hel del fall har jag även fått information om företeelser som inte har 
varit direkt relevant för mitt informationsbehov, varför jag då har varit mer spar
sam med att föra anteckningar om detta. Samtliga intervjuer finns redovisade i 
referensförteckningen. Där framgår det också om intervjun har skett per telefon 
eller genom personligt sammanträffande. Vidare anges vilken funktion som in
tervjupersonen har haft inom kommunen, som förtroendevald eller tjänsteman.

Summering
Studiens metodlogiska inriktning får ses som tämligen kvantitativ, vilket främst 
hänger samman med att det gäller nästan en totalundersökning av hela landet un
der en drygt 50 år lång undersökningsperiod. Den kvantitativa karaktären kom
pletteras emellertid av en ganska omfattande sammanfattande analys, där ambi
tionen är att med hjälp av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter lyfta 
upp studiens resultat på en mer generell nivå. Det skall också framhållas att det 
fortlöpande i anslutning till de kvantitativa resultaten i de empiriska kapitlen sker



vissa kvalitativa värderingar och mer kortfattade analyser. Ett annat moment med 
mer kvalitativ karaktär är fallstudierna i Kronobergs län.

Undersökningen bygger på ett tämligen omfattande källmaterial som till störs
ta delen består av offentligt källmaterial i olika former. Närmare bestämt är det 
främst material från statliga och kommunala organ som har använts. Den enskilt 
viktigaste källan har emellertid varit Sveriges kommunkalender, som visserligen 
inte i formell mening är ett offentligt tryck, men där målgruppen är offentliga or
gan, framförallt landets kommuner. Vidare har tidningsmaterial använts i mer 
begränsad utsträckning. Undersökningens källmaterial får generellt sett sägas ha 
förhållandevis hög tillförlitlighet. Problematiken ligger framförallt i att alla lägen 
kunna få fram uppgifter om kommunalpolitikers partifärg. En annan svårighet är 
att kommunkalendern ibland utelämnar uppgifter om vilka personer som innehar 
ordförandeuppdrag i kommunala organ av lägre dignitet.

Utöver användningen av det stora skriftliga källmaterialet har även intervjuer 
genomförts. Ett syfte med dessa har just varit att få fram kompletterande fakta 
om partitillhörigheten hos ordförande i kommunala styrelser och nämnder. Ett 
annat syfte med intervjuerna har varit att få upplysningar om varför olika styrel
seformer och koalitioner har kommit till stånd på kommunal nivå. I dessa fall har 
det varit betydelsefullt att intervjua företrädare för olika grupperingar så att bil
den av ett skeende blir så nyanserad som möjligt. Intervjuerna är rent allmänt 
inte helt oproblematiska då det alltid finns en risk för att tidsfaktorn kan ge upp
hov till felaktiga minnesbilder. Sådant kan även uppstå om intervjupersonen har 
ett ärligt uppsåt att ge en helt rättvis bild av en händelse som kanske ligger när
mare 50 år tillbaka i tiden. Enligt mitt förmenande skall alltså intervjuerna ses 
som ett komplement till det skriftliga källmaterialet och inte vara någon primär 
utgångspunkt i undersökningen.



5. KOMMUNAL UTVECKLING 
1952-2002

Det här kapitlet syftar till att ge en relevant kontext gällande hur de svenska 
kommunerna har utvecklats och därmed förändrats under den 5l år långa perio
den mellan åren 1952 och 2002. Tidsperioden startar alltså med att den stora 
kommunala indelningsreformen, storkommunreformen, precis har blivit genom
förd, varvid antalet kommuner över en natt minskade från 2498 till 1037. Det in
nebar därmed en högst betydande förändring av kommunstrukturen i landet."6 
De olika förändringar som behandlas nedan skall därför inte ses som frikopplade 
från indelningsreformen, även om det finns tydliga variationer mellan olika delar 
av den kommunala verksamheten. Föreliggande kapitel gör inte anspråk på att ge 
någon heltäckande bild av landets kommunala utveckling under den aktuella 
tidsperioden.

Expansionen
Under de 30 första åren av min undersökningsperiod genomgick den svenska 
kommunala sektorn en i stort sett ständig expansion. Allra störst var expansionen 
under andra halvan av 1960-talet och första halvan av 1970-talet. Mellan åren 
1952 och 1980 steg kommunernas utgifter som andel av bruttonationalprodukten 
från 10 till 25 procent. Denna utbyggnad handlade inte minst om skolväsendet, 
barnomsorgen och äldreomsorgen. Utbyggnaden på skolområdet var särskilt på
taglig genom införandet av en längre obligatorisk skolgång för alla ungdomar 
genom inrättandet av grundskolans högstadium samt att allt fler ungdomar gick 
vidare till gymnasieskolan. Samtidigt genomfördes kommunblocksreformen på 
lokal nivå. Det innebar att administrationen byggdes ut betydligt, bl.a. till följd 
av att ännu under slutet av epoken med storkommuner hade de kommunala för
troendemännen i landskommunerna utfört en hel del uppgifter som nu istället la
des på den växande tjänstemannakåren. Sveriges samtliga kommuner övergick 
från lekmannaforvaltning till professionell tjänstemannaförvaltning.

Utbyggnaden av den kommunala verksamheten resulterade naturligtvis i att 
antalet kommunalt anställda personer sköt i höjden. För att finansiera den ökande 
volymen skedde stora höjningar av den rent kommunala beskattningen, alltså ex
klusive skatten till landsting och kyrka. Vid undersökningsperiodens början låg 
den genomsnittliga kommunala beskattningen på omkring 8 kronor per intjänad 
hundralapp. År 1980 hade den i stort sett fördubblats och uppgick till cirka 15 
kronor. Landstingen höjde sina skattesatser minst lika mycket, vilket innebar att 
den totala skattesatsen till kommuner, landsting och kyrkan steg från drygt 10 
kronor år 1952 till runt 30 kronor år 1980. Expansionen innebar att de kommu-
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nalpolitiska besluten fick större betydelse i samhället som helhet. Den kommuna
la expansionen kan ses som en kombination av de krav som statsmakten ställde 
upp i form av regelverk och egna kommunala initiativ. 1 båda fallen handlade det 
också delvis om en anpassning till olika strukturella samhällsförändringar som 
urbaniseringsprocessen. Expansionen skedde inte bara inom de kommunala sek
torer som sysslade med välfdrdsfrågor i en mer strikt betydelse. Samtliga kom
muner var tvungna att investera betydande belopp i den tekniska infrastruktu
ren.117 * 119 Det kan sammantaget konstateras att det finns ett samband mellan expan
sionen och genomförandet av kommunblocksreformen. Sambandet kan dels ut
tryckas som att expansionen bidrag till att reformen kom till stånd, dels att re
formen ytterligare förstärkte expansionen.

Efter 1980 var den kommunala expansionen mer måttfull. Visserligen skedde 
det en ytterligare utbyggnad av barnomsorg och äldreomsorg, men som andel av 
bruttonationalprodukten låg kommunernas utgifter relativt stilla. Den rent kom
munala beskattningen höjdes bara i begränsad utsträckning under 1980-talet. 
Först år 1992 skedde det större förändringar av de kommunala skattesatserna till 
följd av en skatteväxling med landstingen. Kommunerna tog då över verksamhet 
från landstinget.1 Ιλ

Kommunblocksreformen
Kommunblocksreformen initierades av den socialdemokratiska regeringen 1959. 
Motivet till utredningen var att det under en tid hade förts en debatt om kommu
nerna verkligen hade kapacitet att klara av alla de krav som ställdes på dem.l|l) 
Utredningen slutförde sitt arbete under år 1961. De konstaterade att folkminsk
ningarna i många landskommuner hade fortsatt med ännu större styrka. Detta 
hade också förvärrat problemen med att många kommuner hade alltför lågt skat
teunderlag för att kunna hålla en god standard på sin service. Ett annat motiv till 
att förändra den kommunala indelningen var införandet av enhetsskolans högsta
dium. Utredningen föreslog att det skulle bildas kommunblock som hade minst 
8000 invånare år 1975. Indelningen skulle främst ske på grundval av närings- 
geografiska utgångspunkter och utifrån centralortsprincipen. I första hand skulle 
hela kommuner läggas samman, men vid behov kunde församlingarna vara mins
ta byggsten. Blocken skulle gå samman på helt igenom frivillig väg. Därför skul
le det inte finnas någon tidsplan för när hela reformen skulle vara slutförd. I av
vaktan på sammanläggningar skulle det bildas samarbetsnämnder.120 Remissbe
handlingen av utredningen visade att flertalet statliga myndigheter och kommu-

117 SOU 1976:40, Palme 1962 s 347-357, Fridh och Dahlberg 1962 s 462ff och 481-488, Johans
son 1966 s 36-62, Forsell 1972 s 2ff, Strömberg och Westerstähl 1983a s 16f, Gustafsson 1984 s 
52ff. Tarschys 1984 s 64f, Ivarsson 1988, Petersson 1994 s 82, 138f och I49ff, Tropp 1999, Nils
son 2000 s 46ff samt Johansson, Nilsson och Strömberg 2001 s 124f.

"* Petersson 1994 s 149ff och Johansson, Nilsson och Strömberg 2001 s I24f.
119 SOU 1961:9 s 3-10 och Strömberg och Westerståhl 1983as20.
120 SOU 1961:9, Svensson 1962 s 396f, Wallin 1966 s 18-27 och Strömberg och Westerståhl 1983a 

s 2Of.



ner med högre folkmängd var mest positiva till en reform. Det största motståndet 
fanns hos kommuner med förhållandevis låg folkmängd.121 122 *

Regeringens proposition byggde till mycket stor del på vad utredningen hade 
föreslagit.1'2 Vid behandlingen i riksdagen på våren 1962 var det framförallt le
damöter från högern och centerpartiet samt några folkpartister som i motioner 
hade störst invändningar mot propositionen. I motionerna framkom det också yr
kanden om avslag på propositionen i sin helhet.12’ Vid riksdagsbehandlingen 
nåddes ingen enighet. Majoriteten i utskottet bildades av socialdemokraterna och 
flertalet folkpartister. De båda partierna gjorde en betoning av frivilligprincipen 
vid sammanläggningarna genom att säga nej till den uppföljning av reformen 
som regeringen ville göra år 1967.124 Indelningsreformen drevs igenom av soci
aldemokraterna, kommunisterna samt merparten av folkpartiets ledamöter.125 126 127

Indelningsarbetet på den lokala nivån utfördes av länsstyrelserna och inrikes
departementet.1'6 Under åren 1963-1964 fastställde regeringen att landet skulle 
delas in i 282 kommunblock.12 Reformens sammanläggningar ägde rum under 
perioden 1967-1974. De båda viktigaste sammanläggningstillfallena var åren 
1971 och 1974.'28 Att antalet sammanläggningar var ganska få under åren 1967 
1969 var en bidragande orsak till att den socialdemokratiska regeringen år 1969 
övergav den frivilligprincip som hade betonats av riksdagen år 1962. I maj år 
1969 drev socialdemokraterna och vpk igenom ett beslut att hela reformen skulle 
vara slutförd 1974. Sammanläggningarna kunde vid behov ske med tvång, an
tingen 1971 eller 1974. Alla de tre borgerliga partierna motsatte sig beslutet.129 
När refonnen var slutförd år 1974 fanns 278 kommuner.1

Efter år 1974 har bara klart begränsade kommunala indelningsändringar ägt 
rum i landet. Av dessa har alla utom en gällt delningar av kommuner. Den enda 
kommunsammanläggning som har skett var den mellan Svedala och Bara kom
muner i nuvarande Skåne län, vilken genomfördes år 1977. Denna var en inom 
ramen för kommunblocksreformen uppskjuten sammanläggning. Under åren 
1980-2003 har det tillkommit 13 nya kommuner. Det har handlat om att återska
pa enheter som upphörde till följd av kommunblocksreformen, även om den nya 
indelningen inte alltid har blivit precis densamma som var fallet före samman
läggningen. Delningarna innebär att sedan år 2003 är landet indelat i totalt 290 
kommuner.1,1

121 Proposition 1961 : 180, s 2.3 ff och Strömberg och Westerståhl 1983a s 21.
122 Proposition 1961:180.
12 ’ Utlåtande KU 1962 nr 1. Högerns och centerns motioner hade närmast karaktären av partimot

ioner, då de var undertecknade av ledande företrädare för respektive parti.
124 Utlåtande KU 1962 nr 1.
125 Protokoll FK 1962 nr 8 och protokoll AK 1962 nr 8.
126 Proposition 1961:180 s 89-98.
127 SFS 1964:162, Brantgärde 1974 och Wångmar 2003 s 223ff.
128 Ivarsson 1992, Andersson 1993, Wångmar 1998 s 25-46 och Wångmar 2003 s 228f.
IW Proposition 1969:103, utlåtande KU 1969 nr 24, protokoll F K 1969 nr 25. protokoll AK 1969 nr 

25. Strömberg och Westerståhl 1983a s 2loch Lundkvist 1991 s 154-163.
1.0 Andersson 1993 s 101 f och Wångmar 1998 s 40tT.
1.1 Årsbok för Sveriges kommuner 2003, Ivarsson 1992, Andersson 1993, Wångmar 1998 s 46foch 

Wångmar 2003 s 229.



Åtstramningen
Under början av 1990-talet hamnade den svenska kommunsektorn i en allvarlig 
ekonomisk kris, framförallt till följd av en djup lågkonjunktur. Utöver den dåliga 
konjunkturen, vilken resulterade i en onormalt svag ökning av skatteintäkterna, 
rådde det också ett kommunalt skattestopp. Det innebar att kommunerna i prin
cip var tvungna att ha regeringens tillstånd för att få lov att höja skatten. Statens 
finanser var dessutom i en långt mycket allvarligare kris än vad som var fallet för 
kommunerna. Det innebar att det inte fanns något större utrymme för att kom
pensera kommunerna med utökade statsbidrag. Utöver att kommunernas intäkter 
uppvisade en onormalt svag utveckling steg inte minst kommunernas kostnader 
för socialbidrag och olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. Det var en följd av 
att lågkonjunkturen ledde till att arbetslösheten i Sverige steg till mycket högre 
nivåer än vad som hade varit normalt efter år 1945. Mot bakgrund av denna situ
ation blev det stora flertalet av landets kommuner tvingade att på allvar försöka 
minska sina kostnader även på områden som tillhörde välfärdssamhällets kärn
verksamheter. Det innebar att det genomfördes kostnadsminskningar inom barn
omsorgen, skolan och äldreomsorgen. Nu blev det vanligt att kommunerna fick 
reducera sin totala personalstyrka. För första gången i modern tid började antalet 
anställda inom den svenska kommunsektorn att minska. Minskningen av perso
nalstyrkan i kommunerna innebar också att den kommunala konsumtionens an
del av bruttonationalprodukten sjönk under några år på 1990-talet.

En annan metod som började användas för att försöka komma till rätta med 
kostnadsproblematiken var att pröva olika former av marknadslösningar. Det in
nebar att den kommunala verksamheten lades ut på entreprenad eller på annat 
sätt konkurrensutsattes. Det förekom både inom den tekniska verksamheten och 
inom kärnverksamheter som barnomsorg och äldreomsorg. För att anpassa den 
kommunala organisationen till ett mer marknadsmässigt agerande införde en del 
kommuner ett system som kallades beställare och utförare. Det innebar att den 
kommunala organisationen delades upp i två skilda funktioner, där den ena skul
le svara för upphandling, medan den andra skulle ha till uppgift att utföra tjäns
teproduktion i den mån som verksamheten inte lades ut på privata aktörer. Denna 
typ av organisationsförändring underlättades av tillkomsten av den nya kommu
nallagen 1991, som innebar att kommunerna nästan fick fria händer att välja sin 
egen nämndorganisation. Kommuner med borgerlig ledning var något mer be
nägna att ta initiativ till marknadsanpassning.

Under senare delen av 1990-talet förbättrades den kommunala ekonomin. Det 
fanns flera orsaker till detta. En orsak var det förbättrade konjunkturläget, vilket 
medförde högre skatteintäkter och lägre sociala kostnader for kommunerna. Ge
nom att skattestoppet hävdes och att många fler kommuner fick socialistisk ma
joritet i fullmäktige vid valet år 1994 började kommunerna på nytt att höja skat
ten i en omfattning som inte hade förekommit sedan 1970-talets första hälft. Se
nare under 1990-talet återkom dock en mer begränsad form av skattestopp som 
innebar att kommuner som höjde skatten fick sitt statsbidrag reducerat. Den kan
ske allra viktigaste orsaken till den gradvis förbättrade kommunala ekonomin var 
dock att statsbidragen höjdes kontinuerligt när statens finanser åter hade blivit 
bättre. Det förekom också ett system med särskilda statsbidrag till kommuner



med riktigt dålig ekonomi, kallad kommunakuten. Ännu i början av 2000-talet 
fanns det dock kommuner som befann sig i en besvärlig ekonomisk situation 
som krävde en fortsatt minskning av antalet anställda.* 1

Ansvarsområdenas förändring
Under nästan hela min undersökningsperiod har kommunernas ansvarsområden 
genomgått förändringar, framförallt i form av tillkommande verksamheter. Det 
mest tydliga undantaget, där kommunerna har överlåtet en uppgift till en annan 
huvudman, var polisväsendets förstatligande år 1965. Motivet var där framförallt 
att det behövdes en samordning över betydligt större områden än vad som gällde 
vid ett kommunalt huvudmannaskap. Den alltmer tilltagande brottsligheten och 
bilismens stora expansion med tillhörande trafikolyckor kan sägas ha varit bak
omliggande orsaker till behovet av en större geografisk samordning. Det skall 
noteras att det före år 1965 förekom ett relativt omfattande interkommunalt sam
arbete gällande polisväsendet. Dessutom fattades beslutet om förstatligandet näs
tan samtidigt med principbeslutet om kommunblocksreformen, vilket på lite 
längre sikt skulle medföra färre och större kommuner i landet. Övergången till ett 
statligt huvudmannaskap för polisen innebar också en kraftig upprustning av den 
svenska poliskåren, inte minst på landsbygden. Det kan med stor sannolikhet 
kopplas samman med att kommunerna inte hade prioriterat polisväsendet särskilt 
högt i relation till andra obligatoriska ansvarsområden.1 ”

Det är betydelsefullt att känna till det förhållandet med tanke på den sentida 
och fortfarande pågående politiska diskussionen om att eventuellt återgå till ett 
kommunalt huvudmannaskap för polisväsendet. En sådan förändring skulle en
ligt mitt förmenande innebära stora svårigheter. En mindre återforing av ansvar 
från staten till kommunerna skedde emellertid 1974. då ansvaret för räddnings
tjänsten, alltså olika typer av nödlägen såsom trafikolyckor, olyckor med farligt 
gods och rasolyckor, lades över på det kommunala brandförsvaret. Det skedde i 
samband med att en ny brandlag trädde i kraft. Den kommunala brandkåren hade 
dock redan tidigare ingripet vid sådana nödlägen, men det hade inte funnits nå
gon lagreglering av detta. På 1980-talet fick kommunerna också ta över huvud
ansvaret för civilförsvaret. Det hade tidigare legat på statlig nivå, även om kom
munerna hade medverkat.1’4

Ett annat område där kommunerna successivt under 1980- och 1990-talen 
övertog ansvar från den statliga nivån, i det här fallet länsstyrelserna, var miljö
frågorna. Det har framförallt handlat om olika typer av miljötillsyn, inte minst av 
industriell verksamhet. I ekonomiska och personella termer spelade inte överta
gandet någon större roll för kommunerna som helhet. Det ställde dock ökade 
krav på kompetensen hos de kommunala tjänstemännen.1 "

1,2 Petersson 1994 s ]49ff, Johansson, Nilsson och Strömberg 2001 s I24ff och Montin 2004 s 34ff.
1 ” Persson 1990 s 76-87, Petersson 1994 s 78-82 och Wångntar 2005 s 261 f.
114 Petersson 1994 s 80 och Wångmar 2005 s 208 och 220.
1,5 Petersson 1994 s 80ff och Wångntar 2005 s 183fF.



Både under 1960- och 1990-talen överfördes ansvar från stat till kommun gäl
lande skolväsendet. Under mitten av 1960-talet gjordes en förändring av huvud
mannaskapet för gymnasieskolan som innebar en övergång från ett huvudsakli
gen statligt huvudmannaskap till ett delat huvudmannaskap mellan staten och 
kommunerna. Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun kom därmed att ut
formas på ungefär samma sätt som gällde för den obligatoriska skolan, gaind- 
skolan. Denna dualistiska ordning kom sedan att gälla fram till dess att hela 
skolväsendet övergick i kommunal regi åren 1990/1991. Förändringen innebar 
att grundskolan och gymnasieskolan fick samma legala status som annan obliga
torisk kommunal verksamhet som omfattades av speciallagstiftning, exempelvis 
socialtjänsten. Kommunaliseringen av skolan var en reform som syftade till de
centralisering. Den innebar en ökad autonomi för kommunerna i relation till sta
ten på ett av kommunernas viktigaste ansvarsområden.17<

När det gäller kommunernas övertagande av ny verksamhet har det varit mest 
utbrett inom vård- och omsorgsområdet. År 1992 tog kommunerna över ansvaret 
för de lokala sjukhemmen, gruppboenden, hemsjukvården och dagverksamheten 
från landstingen. Denna förändring innebar som tidigare nämnts en skatteväxling 
mellan kommuner och landsting som i de flesta fall uppgick till omkring två kro
nor. Nyordningen innebar självklart att antalet kommunanställda steg. Processen 
gick vidare åren 1995-1996 när kommunerna tog över ytterligare verksamhet 
från landstingen i form av omsorgen om de utvecklingsstörda och delar av den 
psykiatriska vården. Därvid skedde ytterligare en skatteväxling mellan kommun 
och landsting.117

Partipolitiseringen
Min undersökningsperiod inleddes med en tydlig partipolitisering till följd av att 
den nya kommunala indelningen just hade trätt i kraft. Indelningsreformen fick 
nämligen framförallt två tydliga effekter som påverkade partipolitiseringen. För 
det första fick samtliga landets kommuner utom en fullmäktige som det högsta 
beslutande organet, då gränsen för att införa fullmäktige på obligatorisk väg gick 
vid 700 invånare. De gamla direktdemokratiska kommunalstämmorna hade alltså 
spelat ut sin roll. Denna nyordning kom sedan att formaliseras genom 1953 års 
kommunallag, som trädde i kraft vid den nya mandatperiodens början år 1955. 
Enligt lagen måste alla kommuner ha fullmäktige oberoende av invånarantalet. 
Kommunalstämman skulle inte heller finnas kvar vid sidan av fullmäktige, vilket 
tidigare hade varit fallet. Den representativa demokratin hade sålunda fått fullt 
genomslag i de svenska kommunerna. Övergången till representativ demokrati 
innebar att förutsättningarna för att ha partipolitisk profilering på kommunal nivå 
blev större än vad som hade varit fallet på kommunalstämmorna.

För det andra skedde det en mycket kraftig minskning av antalet kommuner 
där fullmäktige valdes med bara en lista, alltså en så kallad samlingslista. Vid va- 136 137

136 Petersson 1994 s 78-82 och Wångmar 2005 s 166f.
137 Petersson 1994 s 74-82 och Montin 2004 s 34ff.



let 1946 hade det förekommit samlingslista i 146 kommuner, medan samma siff
ra vid 1950 års val uppgick till bara 3. Den allra sista samlingslistan forekom så 
sent som vid valet år 1970, då i landets minsta kommun, Hölmön i Västerbottens 
län. Denna kommun upphörde år 1974 till följd av kommunblocksreformen. 
Hölmön var den enda kommun som inte hade fullmäktige vid 1950 års kommu
nalval. Förklaringen till förändringen ligger troligen framförallt i att det blev svå
rare att komma överens om att bara gå fram med en enda lista i en kommun som 
bestod av flera tidigare självständiga kommuner. Valet av en samlingslista kan 
ha byggt på någon form av enhetstanke om kommunens gemensamma bästa, 
som var svårare att upprätthålla i den nya och större kommunala enheten. Under 
1950- och 1960-talen förekom det dock borgerliga samlingslistor i en del kom
muner, men listor som omfattade alla partier i kommunen försvann alltså i stort 
sett till följd av 1952 års indelningsreform.1 x

Att kommunernas fullmäktigeförsamlingar från 1950-talets början nästan re
gelmässigt valdes på partilistor innebar emellertid inte att partipolitiken var så 
väldigt framträdande. Det var exempelvis inte ovanligt att de lokala valrörelserna 
mer hade karaktär av rikspolitisk diskussion än en fokusering på frågor som var 
aktuella på den kommunala arenan.1’’ Den statsvetenskapliga forskningen har 
också framhållit att konfliktnivån i fullmäktige ännu under 1960-talet var låg i så 
måtto att antalet voteringar och reservationer i fullmäktige var fåtaliga.* 139 140 Denna 
forskning har även behandlats i kapitel två.

Den stora förändringen av partipolitiseringen i kommunerna ägde mm under 
1970-talets första halva, samtidigt som kommunblocksreformen slutfördes. Det 
tog sig uttryck i att de kommunala valrörelserna i större utsträckning uppmärk
sammade rent lokala frågor. En viktig del i detta var att nästan alla partier börja
de upprätta egna kommunala handlingsprogram, där de talade om vad de ville 
åstadkomma under den kommande mandatperioden. En annan betydelsefull för
ändring var att konfliktnivån i fullmäktige blev betydligt större än tidigare och 
att dessa konflikter i högre utsträckning hade parti-/blockpolitiska grunder. Vida
re skedde i många kommuner en övergång från det äldre väl inarbetade sam
lingsstyret till ett system med majoritetsmarkeringar, där majoriteten i fullmäkti
ge besatte samtliga ordförandeuppdrag i de kommunala beslutsorganen.

Under 1970-talet skedde också en temporär nedgång av antalet rent lokala 
partier. Det kan främst ses som en effekt av kommunblocksreformen. Sedermera 
har antalet lokala partier åter börjat öka. De lokala partiernas stärkta roll har skett 
samtidigt som nya partier också har tillkommit på den nationella nivån, såsom 
miljöpartiet. Det har medverkat till svårigheter att skapa majoriteter inom ramen 
för de båda traditionella politiska blocken i lier kommuner än tidigare.141 Även 
utvecklingen under perioden från 1970-talet och framåt har behandlats ingående

'■’* Strömberg och Westerståhl 1983b s 286f, Aronsson 2001 s 35-50, Wångmar 2003 s 217ff och 
Wångmar 2005 s 77ff.

139 Andersson 1966 s 155 ff och Aronsson 2001 s 46f.
140 Strömberg 1965 s 528-534 och Myhlback 1969 s 109-1 16.
141 Johansson och Schmidt 1979, Johansson och Schmidt 1983, Strömberg och Westerståhl 1983b s 

287ff, Petersson 1994s 101 ff, Aronsson 2001 s46foch Montin 2004 s 73ff.



i forskningsläget och utgör också ett av hela min undersöknings huvudteman. 
Det är skälet till den föreliggande kortade beskrivningen.

Summering
De svenska kommunerna har under perioden 1952-2002 genomgått en närmast 
genomgripande utveckling. Kommunernas ekonomiska omslutning i förhållande 
till bruttonationalprodukten ökade väldigt kraftigt från periodens början fram till 
år 1980. Därvid ökade det totala antalet anställda inom kommunsektorn högst 
avsevärt. Expansionen finansierades huvudsakligen genom att den kommunala 
beskattningen i det närmaste fördubblades på knappt 30 år. Expansionen skedde 
främst inom kommunernas kärnverksamheter socialvård och skolväsende. Under 
1960-talet och början av 1970-talet skedde också en omfattande utbyggnad av 
den kommunala administrationen. Det hängde dels samman med behovet att ett 
större administrativt stöd till de expanderande kärnverksamheterna, dels gällde 
det att kommunblocksreformen ledde till att politikernas administrativa uppgifter 
istället övergick till tjänstemän. Under 1980-talet var expansionstakten betydligt 
mer måttfull. Den allvarliga lågkonjunkturen i Sverige i början av 1990-talet 
ledde till att kommunerna för första gången i modem tid på allvar fick försöka att 
reducera sina kostnader, varvid uppsägningar av personal i vissa fall fick göras.

Ett annat skäl till att den kommunala verksamheten har blivit mer omfattande 
är att de svenska kommunerna har tillförts fler uppgifter, både från staten och 
från landstingen. Kommunerna har därigenom blivit den viktigaste producenten 
av välfärdstjänster inom den gemensamma sektom. Från staten har kommunerna 
framförallt tagit över ansvar för skolväsendet, vilket dessförinnan var delat mel
lan stat och kommun. Övertagandet från landstingen har främst gällt olika verk
samheter inom vård- och omsorg, dock ingen akutsjukvård.

Kommunblocksreformen, som genomfördes under perioden mellan åren 1962 
och 1974, innebar en stor förändring av den svenska kommunstrukturen. Antalet 
kommuner minskade från 1006 år 1963 till 278 år 1974. Genomförandet av den
na indelningsreform hade en mycket tydlig koppling till utbyggnaden av den 
kommunala verksamheten. Den nya indelningen påverkade även den kommunala 
demokratin, dels genom en betydande reducering av antalet förtroendeuppdrag, 
dels genom att partipolitiseringen i kommunerna tilltog betydligt. En del i det se
nare var att det stora flertalet kommuner övergick från ett samlingsstyre till ett 
samlingsstyre med majoritetsmarkering under 1970-talet. Det kan noteras att 
även den första kommunala indelningsreformen år 1952 innebar en ökad partipo
litisering i kommunerna, men att denna var betydligt mindre långtgående än den 
som skedde under 1970-talet. Det tycks sålunda ha funnits ett samband mellan 
sammanläggningar av kommuner och en förstärkt partiprofilering.



6. KOMMUNALA VAL 1950-2002

Syftet med föreliggande kapitel är dels att redovisa vilka regler som gällde vid 
valen till kommunernas fullmäktigeförsamlingar under den studerade perioden, 
dels beskriva regelverket för valen till kommunernas styrelser och nämnder, vil
ka väljs av fullmäktige. Fullmäktige är sålunda direktvalt av kommunens röstbe
rättigade invånare, medan styrelser och nämnder väljs inom ramen för den repre
sentativa demokratin, med andra ord indirekt i relation till väljarna. Skälet till att 
den studerade perioden inleds redan år 1950 beror på att det första valet till de 
nya storkommunernas fullmäktige ägde rum i samband med det ordinarie kom
munal- och landstingsvalet i september år 1950.* 14'

Kommunal-och landstingsval 1950-1966
Under den studerade perioden hölls det fem separata val till kommuner och 
landsting, åren 1950, 1954, 1958, 1962 och 1966. Fullmäktiges mandatperioder 
var därför enligt följande: 1951-1954, 1955-1958, 1959-1962, 1963-1966 och 
1967-1970. Under 1951 hade storkommunemas fullmäktige sammanträden för 
att förbereda starten av de nya kommunerna. En viktig fråga på dessa möten var 
att välja kommunala styrelser och nämnder, vilka började sitt arbete redan under 
1951. Därutöver hölls det ett antal extra kommunalval i samband med samman
läggningar av kommuner, vilka i de flesta fall hölls i samband med de ordinarie 
valen till riksdagens andra kammare. Det var framförallt aktuellt vid valen till 
andra kammaren åren 1964 och 1968, men förekom också som helt extra val un
der år det varken hölls ett ordinarie kommunalval eller val till andra kammaren. 
Valen 1964 och 1968 hängde samman med tidiga sammanläggningar inom ra
men för kommunblocksreformen. I dessa fall blev sålunda fullmäktiges valperi
oder bara två år långa, 1965-1966 respektive 1969-1970. Systemet med separata 
kommunal- och landstingsval innebar att det hölls val i Sverige vart annat år, då 
valperioden för andra kammaren också uppgick till fyra år.14'

Vid undersökningsperiodens början 1950 skulle en person vara svensk med
borgare och ha fyllt 21 år under det föregående året för att få rösta i kommunal
valet. Ett ytterligare krav var att personen skulle vara förklarad myndig. Det var 
sålunda utländska medborgare och omyndiga personer som inte hade rätt att rös
ta i valen till fullmäktige. Vid valen till fullmäktige fanns det olika regler för stä-

141 SFS 1949:235 och Kommunala valen 1950.
I4, Kommunala valen 1950-1966 och Riksdagsmannavalenl961 -1964, del 2, och 1965-1968, del 
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der respektive köpingskommuner och landskommuner. I båda fallen krävdes att 
fullmäktige skulle inrättas om folkmängden var minst 700 invånare. Mandatför- 
delningsmetoden var också densamma vid båda valen. Vid valet tillämpades for 
sista gången d'Hondts så kallade heltalsmetod, som innebar att partiernas röstetal 
delades med 1, 2, 3, 4, 5 osv. Det första mandatet gick till det parti som hade fått 
flest röster. Därefter divideras detta partis röster med två och jämförs med de öv
riga partiernas röster. Om samma parti även tar det andra mandatet sker sedan en 
division av röstetalet med tre, varvid en ny jämförelse görs. Metoden gynnar det 
största partiet.144 Folkmängden hade betydelse för hur många ledamöter som 
skulle väljas. Reglerna för städerna redovisas i följande tabell:

Tabell 1 Regler för antalet ledamöter i stadsfullmäktige 1950

Folkmängd Antal ledamöter
0-2000 15-30
2000-5000 20-35
5000-20 000 25-40
20 000-40 000 35-50
40 000- 45-60

Källa: SFS 1948:286 och Kommunala valen 1950 s 36*.

Städerna hade således möjlighet att fastställa antalet ledamöter inom vissa inter
vall. För Stockholms stad fanns det däremot särskilda regler, som föreskrev att 
antalet ledamöter skulle uppgå till 100. Det minsta antal ledamöter som förekom 
vid 1950 års val var 20, vilket fanns i 6 städer. Det maximala antalet ledamöter, 
alltså 60, förekom i 4 av landets städer. I städer som hade mer än 10 000 invåna
re måste det ske en indelning i valkretsar (mandatfördelningsområden), men 
kunde även ske på frivillig väg vid lägre folkmängd. Varje valkrets skulle välja 
10-30 ledamöter, där antalet ledamöter var kopplat till folkmängden. Av landets 
133 städer var 63 indelade i en valkrets, medan 70 städer var uppdelade på flera 
valkretsar.* 14^

I köpingskommuner och landskommuner gällde följande regler för antalet le
damöter i fullmäktige:

Tabell 2 Regler för antalet ledamöter i kommunalfullmäktige 1950

Folkmängd Antal ledamöter
0-2000 15-30
2001-5000 20-35
5001- 25-40

Källa: SFS 1948:286 och Kommunala valen 1950 s 54*.

144 Kommunala valen 1950.
I4' Kommunala valen 1 950 s 36*ff.



I köpingar och landskommuner kunde antalet ledamöter i fullmäktige variera 
mellan 15 och 40. En indelning i valkretsar skulle ske om antalet invånare var 
över 10 000. Valkretsindelning var emellertid även möjligt for kommuner med 
lägre folkmängd. Antalet ledamöter per valkrets skulle vara mellan 10 och 20, 
beroende på folkmängden. En indelning i flera valkretsar skedde i 27 kommuner, 
varav 3 köpingskommuner och 24 landskommuner. Hela 21 av de 27 kommu
nerna låg i länen i Norrland.146

Vid 1954 års kommunalval hade den nya kommunallagen börjat tillämpas. 
Lagen innebar inga förändringar gällande rösträttsbestämmelserna. En inte ovik
tig nyordning var att metoden att fordela mandaten hade ändrats till den jämkade 
uddatalsmetoden. Denna metod innebar att partiernas röstetal skulle divideras 
med 1,4, 3, 5, 7, 9, 11, 13 osv. Metoden har sedan dess använts vid valen i Sveri
ge. Vidare hade lagstiftningen förändrats så att det inte längre var möjligt att ha 
så kallade kartelL/fraktionsbildningar, där partibeteckningen endast delvis var 
identisk, vilket framförallt hade förekommit som ett samarbete mellan de borger
liga partierna. Från 1954 måste hela partibeteckningen vara gemensam. En annan 
nyhet var de enhetliga reglerna för antalet fullmäktigeledamöter och indelningen 
i valkretsar, vilka gällde i alla primärkommuner. Lagstiftarna hade gjort det en
kelt och bara överfört de tidigare reglerna för städerna när det gällde antalet le
damöter i fullmäktige. Gränsen för obligatorisk indelning i valkretsar hade där
emot höjts till 40 000 invånare. Kommuner med över 10 000 invånare hade möj
lighet att ha flera valkretsar. För kommuner med under 10 000 invånare krävdes 
det däremot synnerliga skäl för en uppdelning i mer än en valkrets. De förändra
de reglerna innebar att färre städer indelades i valkretsar. Vid valet år 1954 var 
det 84 städer som utgjorde en valkrets, medan 49 var uppdelade på flera valkret
sar. Antalet ledamöter i fullmäktige varierade mellan 20 och 60, förutom att 
Stockholm hade 100. 1 köpingar och landskommuner skedde det en minskning 
av antalet kommuner som var uppdelade på flera valkretsar. Dessa uppgick till 
21. Antalet mandat i fullmäktige varierade mellan 15 och 40.147 148 149

Kommunalvalet år 1958 genomfördes med i stort sett samma regelverk som 
1954. I relation till 1954 hade antalet städer med en valkrets ökat och uppgick till 
94. Antalet ledamöter i städernas fullmäktige uppvisade samma variationer som 
1954. I köpingar och landskommuner hade det skett en minskning av antalet 
kommuner med mer än en valkrets. Dessa uppgick till 16.I4X

Även vid 1962 års kommunalval behölls de regler som hade tillämpats första 
gången år 1954. Av de totalt 133 städerna var det 96 som utgjorde en valkrets. 1 
fråga om antalet ledamöter fanns inga skillnader i förhållande till år 1958. Det 
betyder att ledamotsantalet förutom Stockholm var som lägst 20 och som högst 
60. Av landets 96 köpingar var det bara 1 som var uppdelad på flera valkretsar. 
f31and landskommunerna hade det skett en uppdelning på flera valkretsar i 10 
fäll. Antalet ledamöter varierade liksom tidigare mellan 15 och 40.,4 >

146 SFS 1948:286, Kommunala valen 1950 s 54* och Årsbok för Sveriges kommuner 1950.
147 SFS 1953:753, SFS 1954:79 och Kommunala valen 1954 s 28*ff och 40**fY.
148 Kommunala valen 1958 s 25*ff och 31 *ff.
149 Kommunala valen 1962.



Kommunalvalet år 1966 genomfördes med ett något reviderat regelverk. Röst
rättsåldern hade sänkts så att personen skulle ha fyllt 20 år under året närmast 
före valet. Tidigare hade gränsen varit 21 år. De övriga förändringarna hängde 
främst samman med att kommunblocksreformens sammanläggningar nu hade 
börjat komma i gång. Antalet städer som var uppdelade på flera valkretsar låg i 
stort sett konstant och uppgick då till 35. Ledamöternas antal varierade mellan 20 
och 80, förutom Stockholms 100. Tidigare hade det vid sidan av Stockholm som 
mest funnits 60 ledamöter. Skillnaden låg i att Göteborg hade ökat antalet leda
möter från 60 till 80. Det hade krävt en revidering av lagen, som nu angav att en 
kommun med över 400 000 invånare skulle ha 60-80 fullmäktigeledamöter. Kö
pingarnas och landskommunernas uppdelning på flera valkretsar minskade ytter
ligare i betydelse och det var bara 1 köping och 4 landskommuner som hade en 
sådan organisation. Sett till alla kommuner var det 40 som var uppdelade på mer 
än en valkrets. Antalet ledamöter i fullmäktige var mellan 15 och 45.150

De partipolitiska majoritetsförhållandena i de svenska primärkommunema vid 
valen 1950-1966 redovisas i tabellen nedan.

Tabell 3 Majoritetsförhållanden i Sveriges primärkommuner 1950-1966

Valår Majoritetsläge
S+K H+Fp+Bf/C 1) Annan 2) Summa
Antal Procent Antal Procent Antal Procent

1950 466 45 517 50 52 5 1035
1954 463 45 504 49 70 7 1037
1958 396 38 574 56 62 6 1032
1962 453 45 496 49 57 6 1006
1966 292 32 569 63 39 4 900

1 ): Vid valet 1966 ingår också kristen demokratisk samling (kds).
2): Det kan innebära att ett lokalt parti var vågmästare eller att det fanns ett jämnt 
antal mandat i fullmäktige som kunde leda till att båda blocken fick lika många 
mandat.

Källa: Kommunala valen 1950-1966 och Rhenstedt 1965 s 555-561.

Tabellen visar alltså att vid samtliga val 1950-1966 var antalet kommuner med 
borgerlig majoritet i fullmäktige fler än de som hade socialistisk majoritet. Vid 
valen 1954 och 1962 var det bara knappt hälften av kommunerna som hade bor
gerlig majoritet, medan det vid valen 1950, 1958 och 1966 var över hälften av 
kommunerna där det fanns majoritet för de tre borgerliga partierna. De borgerli
ga partiernas övervikt fanns främst i landskommunerna, särskilt i de med relativt 
låg folkmängd, medan de socialistiska partierna hade sitt starkaste stöd i städerna 
och i köpingskommuner samt landskommuner med högre invånarantal. Då det 
fanns många landskommuner med låg folkmängd bidrog det till att de borgerliga

15,1 SFS 1965:604, SFS 1965:750 och Kommunala valen 1966.



partierna gynnades. En majoritet av rösterna i landet ledde inte med automatik 
till att över hälften av kommunerna fick detta majoritetsläge. Den borgerliga 
framgången år 1966 var en tydlig kontrast till det föregående valet år 1962 då de 
socialistiska partierna gjorde ett mycket bra val. Det ledde dock inte till att de 
fick majoritet i över hälften av landets kommuner.

Allmänna val 1970-2002
Valet 1970 var sålunda det första med gemensam valdag till riksdag, landsting 
och kommun. Det var också premiär för den nya enhetliga kommunbeteckning
en, vilket innebar att samtliga kommuner valde kommunfullmäktige. Begreppen 
stadsfullmäktige och kommunalfullmäktige upphörde därmed. Rösträttsåldem 
sänktes ytterligare och kravet var nu att ha fyllt 19 år under föregående år. För att 
få rösta år 1970 skulle personen vara född senast den 31/12 år 1950. Övriga lag
ändringar hängde samman med kommunblocksreformen och övergången till en
hetlig kommunbeteckning. Genom att indelningsreformen till stor del genomför
des just vid årsskiftet 1970/1971 skedde det en tydlig ökning av antalet kommu
ner som var uppdelade på flera valkretsar och dessa uppgick till 61. Regelverket 
för indelning i valkretsar var detsamma som tidigare. Följande gränser gällde för 
antalet ledamöter i fullmäktige, med undantag för kommuner som skulle beröras 
av kommunala indelningsändringar vid följande val (1973):

Tabell 4 Regler för antalet ledamöter i kommunfullmäktige 1970

Folkmängd Antalet ledamöter
0-20 000 Minst 31
20001-40 000 Minst 41
40 001-60 000 Minst 51
60 001- Minst 61

Källa: SFS 1969:765.

Lagen föreskrev att fullmäktige skulle ha ett udda antal ledamöter. Lagändringen 
medförde att 30 kommuner, nästan bara nybildade kommunblock, valde att ha 
fler än 60 ledamöter. Av de 30 kommunerna var det emellertid 16 som hade 61 
ledamöter, vilket egentligen bara var en anpassning till ett udda tal av den gamla 
övre gränsen. För kommuner som skulle beröras av ändrad kommunal indelning 
vid valet 1973 var det ännu vid 1970 års val möjligt att välja ett jämnt antal le
damöter. Det handlade sålunda om övergångsbestämmelser. Det var 54 kommu
ner som valde att behålla ett jämnt antal ledamöter. Dessa kommuner hade i all
mänhet låg folkmängd. Antalet ledamöter i fullmäktigeförsamlingama var som 
lägst 17 och som högst 101. En annan nyhet var att kommunerna fick möjlighet 
att välja suppleanter, vilket dock inte var obligatoriskt.1'1 151

151 SFS 1968:1X4, SFS 1969:765 och Allmänna valen 1970.



Vid 1973 års kommunalval hade en ny vallag trätt i kraft. För kommunemas 
del blev det delvis nya bestämmelser for valnämndens sammansättning. Reglerna 
om kommunernas indelning i valkretsar fanns emellertid kvar i kommunallagen. 
En obligatorisk indelning i valkretsar skulle liksom tidigare ske om kommunen 
hade över 40 000 invånare eller minst 51 platser i fullmäktige. Kommuner med 
minst 10 000 invånare hade också rätt att göra en indelning i flera valkretsar. För 
mindre kommuner krävdes det speciella skäl, framförallt på geografiska grunder. 
Valet 1973 innebar att kommunblocksreformen slutfördes, varför kommunernas 
genomsnittliga antal invånare steg. Antalet kommuner som var uppdelade på mer 
än en valkrets ökade dock bara från 61 till 62. Vid valet år 1973 var det slut med 
övergångsbestämmelserna om antalet ledamöter i fullmäktige. Dessa uppgick all
tid till ett udda tal och till minst det antal som kommunallagen föreskrev. Antalet 
ledamöter varierade denna gång mellan 31 och 101. Det förstnämnda talet var 
också minimivärdet enligt lagstiftningen.1'2

Valet 1976 innebar framförallt förändringar gällande rösträttsbestämmelsema. 
För det första fick utländska medborgare som hade varit folkbokförda i landet 
minst sedan den 1 november år 1973 rösträtt vid valen till kommunfullmäktige 
och landsting. För det andra sänktes rösträttsåldern till 18 år. Det räckte att fylla 
18 år på valdagen. En uppdelning på mer än en valkrets hade skett i 60 kommu
ner. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige varierade liksom år 1973 mellan 31 
och 101.152 153

Vid valet år 1979 tillämpades 1977 års kommunallag för första gången. 1 den
na lag fanns det följande generella regler för antalet ledamöter i fullmäktige:

Tabell 5 Regler for antalet ledamöter i kommunfullmäktige 1979

Antalet röstberättigade Antalet ledamöter
0-12 000 Minst 3 1
12 001-24 000 Minst 41
24 001-36 000 Minst 51
36 001- Minst 61

Källa: SFS 1977:179.

Därutöver fanns det även speciella bestämmelser för Stockholms kommun som 
angav minst 101 ledamöter. Kommunallagen föreskrev att antalet ledamöter all
tid skulle utgöras av ett udda tal. En annan nyhet med kommunallagen var att det 
nyvalda fullmäktiges mandatperiod skulle börja den 1 november samma år som 
valet hölls. Det var sålunda en skillnad i relation till tidigare då fullmäktige till
trädde vid närmaste årsskifte efter valet. Vidare angav lagen att det skulle väljas 
suppleanter i alla kommuner, vilket hade varit frivilligt från valet 1970. Vid va-

152 SOU 1971:4, SFS 1971:657, SFS 1972:620 och Allmänna valen 1973. Det var alltså först 1973 
som den gamla kommunala vallagen från 1930 slutligen utmönstrades, även om den hade genom
gått förändringar under tiden. SFS 1930:253.

153 SFS 1975:1268 och Allmänna valen 1976.



len 1973 och 1976 hade dock i stort sett alla kommuner valt suppleanter, varför 
lagen bara formaliserade vad som redan fanns enligt praxis. Lagens regler om 
antalet fullmäktigeledamöter avvek inte i egentlig mening i förhållande till det 
gamla regelverket. Därför varierade antalet ledamöter i fullmäktige mellan 31 
och 101. Reglerna om kommunernas indelning i valkretsar var överförd till val
lagen. Denna lag angav att kommuner som antingen hade mer än 24 000 röstbe
rättigade i kommunvalet eller som minst 51 fullmäktigeledamöter måste delas in 
i valkretsar. Kommuner med över 6000 röstberättigade hade också rätt att göra 
en sådan indelning. Kommuner med under 6000 röstberättigade fick bara göra en 
valkretsindelning om det fanns särskilda geografiska skäl. Antalet kommuner 
som delades in i mer än en valkrets var 68, vilket var en ökning med 8.'54

Vid valen 1982, 1985 och 1988 skedde inga större ändringar av lagstiftningen. 
Det skedde däremot en begränsad successiv ökning av antalet kommuner som 
var uppdelade på mer än en valkrets. Siffrorna var enligt följande: 1982 - 71, 
1985 - 73 och 1988 - 76. Antalet ledamöter i fullmäktige varierade liksom tidi
gare mellan 31 och 101.154 155 156

Inför 1991 års val hade riksdagen tagit beslut om en ny kommunallag. När det 
gäller reglerna för antalet ledamöter i fullmäktige innebar dock inte lagen några 
förändringar i relation till 1977 års kommunallag. Det innebar att kommunerna 
precis som tidigare hade mellan 31 och 101 fullmäktigeledamöter. En ändring av 
terminologin var att suppleanterna nu istället benämndes ersättare, vilket också 
gällde för samma funktion i styrelser och nämnder. Antalet kommuner som var 
indelade i mer än en valkrets ökade ytterligare och uppgick till 80.IM'

Vid valet 1994 bedrevs en begränsad försöksverksamhet med personval i to
talt i sju kommuner. Erfarenheterna av denna försöksverksamhet var inte mer av
skräckande än att systemet infördes permanent i hela landet vid valet år 1998. 
Personvalet ingick i den nya vallag som riksdagen antog år 1997. Att sätta ett 
kryss för en kandidat på valsedeln blev emellertid inte obligatoriskt, utan det 
handlade om ett frivilligt personval. För att en kandidat skulle bli vald på person
röster måste kandidaten få minst fem procent kryssmarkeringar bland partiets 
samtliga röster. Vidare måste kryssmarkeringama uppgå till minst 50 i absoluta 
tal, vilket kunde vara ett problem i framförallt mindre partier. Den nya vallagen 
innebar däremot inga egentliga förändringar av reglerna om kommuners indel
ning i mer än en valkrets. Antalet kommuner som var uppdelade på mer än en 
valkrets var år 1994 81, medan motsvarande siffra år 1998 var 82. Liksom tidiga
re hade kommunerna 31-101 fullmäktigeledamöter vid båda valen.1 7

Vid 2002 års val fanns inga större regeländringar. En notabel förändring var 
dock att antalet kommuner som var uppdelade på mer än en valkrets nu minska
de från 82 till 79. Antalet ledamöter varierade fortfarande mellan 31 och 101.1 
fråga om det totala antalet ledamöter i landets fullmäktigeförsamlingar blev det 
inga större reduceringar då det tillkom totalt sex nya kommuner genom kom

154 SFS 1977:179, SFS 1977:187 och Allmänna valen 1979.
155 Allmänna valen 1982-1988.
156 SFS 1991:900 och Allmänna valen 1991.
1,7 SFS 1997:157och Allmänna valen 1994-1998.



mundelningar under perioden 1992-2003. År 2002 fanns det sammanlagt 13 271 
fullmäktigeledamöter i landet. Vid valet år 1991 uppgick antalet till 13 526. År 
1974 fanns det 13 236 ledamöter. Stabiliteten är sålunda påtaglig under en nästan 
30 år lång period. Förändringen handlar istället om att andelen kvinnor i fullmäk
tige har stigit från 17 till 42 procent.

Majoritetsläget i kommunerna 1970-2002 framgår av följande tabell.

Tabell 6 Majoritetsförhållanden i Sveriges primärkommuner 1970-2002

Valår S+Vpk/V M+Fp+C+Kds/Kd 1 ) Annan 2) Summa
Antal Procent Antal Procent Antal Procent

1970 192 42 242 52 30 6 464
1973 117 42 149 54 12 4 278
1976 112 40 147 53 18 6 277
1979 123 44 143 51 13 5 279
1982 148 52 115 40 21 7 284
1985 127 45 127 45 30 11 284
1988 124 44 94 33 66 23 284
1991 74 26 172 60 40 14 286
1994 146 51 65 23 77 27 288
1998 114 39 92 32 83 29 289
2002 108 37 99 34 83 29 290

1 ): Vid valen 1991 och 1994 räknas ny demokrati in i det borgerliga blocket.
2): Miljöpartiet och/eller ett eller flera lokala partier har en vågmästarställning. 
Vid valet 1970 kan också kommuner som hade ett jämnt antal mandat ingå.

Källa: Allmänna valen 1970-2002.

Tabellen visar sålunda att under 1970-talet hade de borgerliga partierna ett visst 
övertag över de socialistiska partierna i landets kommuner, då valen 1970, 1973, 
1976 och 1979 innebar att över hälften av kommunerna hade borgerlig majoritet 
i kommunfullmäktige. Det var först vid 1982 års val som socialdemokraterna 
och vänsterpartiet kommunisterna fick majoritet i fler kommuner än vad borger
ligheten lyckades åstadkomma. Vid valet år 1985 vägde det helt jämnt mellan de 
båda blocken. Valet år 1988 utmärktes av att antalet kommuner med annan majo
ritet steg betydligt, medan antalet kommuner med borgerlig majoritet minskade 
avsevärt. Bakom denna förändring döljer sig framförallt miljöpartiets politiska 
genombrott på nationell nivå, som fick genomslag i förhållandevis många svens
ka kommuner. Nästa val, alltså år 1991, blev en stor framgång för de borgerliga 
partierna, dit även ny demokrati hänförts. De socialistiska partierna gjorde istäl
let ett historiskt sett uselt val och uppnådde bara fullmäktigemajoritet i 26 pro-

1,8 Allmänna valen 1973-2002. De sex nya kommunerna var Gnesta och Trosa år 1992, Bollebygd 
och Lekeberg år 1995, Nykvarn år 1999 och Knivsta år 2003. I dessa kommuner hölls det kommu
nala val inför delningen vid de ordinarie valen 1991, 1994, 1998 och 2002.



cent av kommunerna. Vid valet år 1994 blev rollerna ombytta, då de socialistiska 
partierna gjorde ett mycket bra val och fick majoritet i något över hälften av lan
dets kommuner. Det skedde också en betydande ökning av antalet kommuner 
med annan majoritet. De stora förlorarna var de borgerliga partierna som gjorde 
sitt klart sämsta val under hela den aktuella perioden och endast fick majoritet i 
23 procent av landets kommuner.

Vid valen åren 1998 och 2002 skedde en återgång till något mer normala för
hållanden, men andelen kommuner med annan majoritet steg ytterligare och 
hamnade så högt som 29 procent vid båda tillfällena. Förklaringen till denna ut
veckling är främst att miljöpartiet i huvudsak har behållit den ställning som upp
nåddes vid valet år 1988 och att antalet lokala partier har ökat ytterligare. Vid en 
jämförelse över den drygt 30 år långa undersökningsperioden visar det sig att 
andelen kommuner med socialistisk majoritet ligger relativt konstant. Däremot 
har andelen kommuner med borgerlig majoritet sjunkit betydligt, samtidigt som 
andelen kommuner med annan majoritet är långt högre än vid periodens böljan. 
En vanlig tendens är sålunda att kommuner som tidigare hade borgerlig majoritet 
istället har fått annan majoritet, exempelvis med något lokalt parti som tungan på 
vågen mellan de båda traditionella politiska blocken.

Val till styrelser och nämnder 1950-2002
Under perioden med separata kommunalval tillämpades ett system där styrelser 
och nämnder valdes ett år i efterskott sett till valet av fullmäktige.' q Det fanns 
dock två undantag från denna huvudprincip. För det första gällde det inför stor- 
kommunemas bildande år 1952. Vid storkommun re formens genomförande kun
de fullmäktige ha sina första sammanträden redan i slutet av år 1950 eller början 
av 1951. Valet av styrelser och nämnder, inte minst kommunalnämnd, kunde 
därför ske redan vid denna tidpunkt, även om mandatperioden i mer formell me
ning inleddes först vid årsskiftet 1951/1952. Under år 1951 hade det istället ka
raktären av ett interimsorgan. I de kommuner som inte berördes av indelningsre- 
formen valdes dock styrelser och nämnder i vanlig ordning, vilket i det här fallet 
innebar i december år 1951.159 160

För det andra förekom undantag vid senare kommunsammanläggningar under 
1950- och 1960-talen. I dessa fall hade det nyvalda fullmäktige sammanträden 
redan under hösten på valåret för att välja alla styrelser och nämnder, vilket så
lunda innebar att dessa tillträdde samtidigt som den nya kommunala indelningen 
trädde i kraft. Om en sammanläggning skedde vid årsskiftet 1962/1963, fick de 
fullmäktigeledamöter som hade blivit valda vid valet år 1962 hålla sammanträ
den under hösten 1962.161 År 1965 kom det en lag om kommunala sammanlägg- 
ningsdelegerade, vilken innebar att de berörda kommunerna valde ledamöter i ett

159 SFS 1953:753.
1,10 SFS 1949:235 samt till exempel protokoll kommunalfullmäktige i l.inneryds stor-/landskommun 

1950-12-19, 1951-01-15 och 1951-05-07.
161 Till exempel protokoll kommunalfullmäktige i Alvesta vidgade köpingskommun 1962-10-09 

och 1962-10-1 I samt protokoll stadsfullmäktige i Nybro vidgade stad 1968-12-09.



interimsorgan som fattade de framåtsyftande besluten under perioden fram till att 
den nya indelningen trädde i kraft. I regel handlade det om en period på knappt 
ett år. Valen av styrelser och nämnder i den nya kommunen skulle dock göras av 
den nyvalda fullmäktigeförsamlingen.162

Mandatperioderna for kommunala styrelser och nämnder under tidsperioden 
1952-1970 var enligt följande: 1952-1955, 1956-1959, 1960-1963, 1964-1967 
och 1968-1970. Frånsett den sista mandatperioden var det sålunda fyra år långa 
perioder. Den sista perioden gällde från hörjan fyra år, men kom senare att av
kortas till tre år genom övergången till att styrelser och nämnder valdes direkt ef
ter kommunalvalet. Det skedde trots att fullmäktige egentligen inte tillträdde för
rän vid årsskiftet. Valen av styrelser och nämnder ägde rum under våren 1951 el
ler i december 1951, samt därefter i december åren 1955, 1959, 1963 och 1967. 
Kommunens styrelse, kommunalnämnd/drätselkammare, skulle följa dessa man
datperioder.16' Det var emellertid inte helt ovanligt att vissa organ kunde ha 
mandatperioder som inte låg i fas med de mandatperioder som kommunens sty
relse hade.164 Vidare förekom det att ett nyval av kommunala organ skedde vid 
andra tidpunkter till följd av en ny lagstiftning. Under 1950-talet ersattes fattig- 
vårdsstyrelsema av socialnämnderna 1957 och övergången till enhetlig skolsty
relse skedde år 1958.165 En annan variant som även förekom var att ett och sam
ma kommunala organ valdes partiellt vid olika tillfällen.166

Valen till kommunala styrelser och nämnder under tidsperioden 1970-2002 
kan delas upp i två tidsmässiga faser, dels en som omfattar valen 1970, 1973 och 
1976, dels en som gäller valen 1979-2002. De tre första valen genomfördes när 
1953 års kommunallag ännu gällde, dock i reviderad form, medan valen därefter 
har genomförts utifrån regelverket i 1977 och 1991 års kommunallagar. Vid va
len 1970-1976 tillämpades ett system som i stora drag var det samma som tidi
gare hade gällt vid kommunsammanläggningar. Det innebar att nya fullmäktige 
tillträdde först efter årsskiftet, i de här fallen 1971, 1974 och 1977. För att kunna 
göra valen till styrelser och nämnder hade dock fullmäktige sammanträden under 
samma höst som kommunalvalen hade hållits, med andra ord hösten 1970, 1973 
och 1976. Dessa fullmäktigesammanträden hade som enda uppgift att förrätta val 
till styrelser och nämnder. Enligt 1977 års kommunallag tillträdde det nyvalda 
fullmäktige redan den förste november valåret. Denna nyordning tillämpades 
första gången vid valet 1979. Förändringen innebar att nyvalda fullmäktige kun
de välja styrelser och nämnder inom ramen för sin ordinarie mandatperiod. Den
na ordning har sedan behållits vid de följande valen åren 1982-2002.

Tillkomsten av den nya kommunallagen år 1991 innebar emellertid en möjlig 
förändring, nämligen att kommunernas styrelser och nämnder kunde tillträda re-

162 SFS 1965:595 och SFS 1965:596.
163 SFS 1953:753. SFS 1969:765 och till exempel protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds 

landskommun 1955-12-19, 1959-12-14, 1963-12-16 och 1967-12-11.
164 Till exempel protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds stor-/landskommun 1950-1970.
165 SFS 1956:2. SFS 1956:614 och till exempel protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds lands

kommun 1956-12-17 och 1957-12-16.
166 Till exempel protokoll stadsfullmäktige i Växjö stad 1951-1970, protokoll stadsfullmäktige i 

Nybro stad 1951-1968 och protokoll stadsfullmäktige i Malmö stad 1967-1970.



dan fore årsskiftet, exempelvis den dag då nyvalda fullmäktige hade sitt första 
sammanträde. Det har främst varit aktuellt i fråga om kommunstyrelsen. Fram 
till och med år 1994 var mandatperioderna för styrelser och nämnder tre år långa, 
därefter blev mandatperioden fyra år. Det innebär att följande mandatperioder 
har gällt: 1971-1973, 1974-1976, 1977-1979, 1980-1982, 1983-1985, 1986- 
1988, 1989-1991, 1992-1994, 1995-1998, 1999-2002 och 2003-2006.167 År 
1994 skedde en ändring av kommunallagen. Det blev nu möjligt att upplösa och 
nyvälja alla kommunala styrelser och nämnder under pågående mandatperiod, 
om det hade skett en förändring av majoritetsläget i kommunfullmäktige, varvid 
majoriteten i nämnden/styrelsen inte återspeglade majoriteten i fullmäktige. Lag
rummet syftade alltså på om en koalitionsbildning hade brutit samman under en 
pågående mandatperiod. Det fastslogs också att kommunala organ kunde upplö
sas till följd av förändrad nämndorganisation.I6S Det senare torde snarast ha varit 
en formalisering av en redan rådande praxis på kommunal nivå.

En annan företeelse av viss betydelse vid valen till styrelser och nämnder är 
möjligheten att även formellt göra så kallade proportionella val. Principen om 
proportionella val, alltså att styrelser och nämnder skulle ha en sammansättning 
som avspeglade mandatfördelningen i fullmäktige, hade införts i städerna redan 
1913 och i köpingar och landskommuner 1918. Inledningsvis omfattade inte la
gen samtliga kommunala organ, utan endast kommunens styrelse. Vid undersök
ningsperiodens början var det utöver kommunallagen en lag från år 1930 som 
reglerade detaljerna kring proportionellt val i kommunala organ.

I 1955 års kommunallag fastslogs principen om att proportionella val skulle 
användas vid val till nästan samtliga kommunala styrelser och nämnder. De de
taljerade föreskrifterna om formella proportionella val infördes i en särskild lag 
från år 1955, vilken 1992 ersattes av en lag med ett ganska likartat innehåll. Med 
formella proportionella val avses att kommunfullmäktige väljer kommunala or
gan i en särskild ordning med sluten omröstning och ett särskilt kvotsystem. För 
att denna procedur skall komma till stånd krävs det att ett visst antal fullmäktige
ledamöter ansluter sig till kravet. Antalet är relaterat till hur många ledamöter 
som skall ingå i det organ som valet avser. Det erforderliga talet räknas fram som 
kvoten mellan det totala antalet ledamöter i fullmäktige dividerat med det antal 
personer som valet avser, ökat med ett. Om fullmäktige har 31 ledamöter och va
let gäller ett organ med 9 ledamöter räknas kvoten fram enligt följande: 31/(9+1) 
= 3,1. Detta tal skall avrundas till närmast högre hela tal, vilket innebär att det 
krävs 4 röster i fullmäktige för att få igenom ett proportionellt val. Det handlar 
alltså om en småpartispärr. Mandaten fördelas proportionellt med en heltalsme- 
tod, där den nya kvoten erhålls genom att antalet röster divideras med antalet er- * 168 169

lf’7 SFS 1969:765, SFS 1977:179, SFS 1991: 900 och till exempel protokoll kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun 1970-12-29 (valda for perioden 1971-1973), 1973-12-20 (valda for perioden 
1974-1976), 1976-12-29 (valda för perioden 1977-1979), 1979-12-20, 1982-12-16, 1985-12-19, 
1988-12-15, 1991-12-12, 1994-12-15, 1998-12-17 och 2002-12-19 samt protokoll kommunfull
mäktige i Borgholms kommun 2002-11-04.

168 SFS 1994:690 och protokoll kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun 1996-04-18 och 1996- 
05-23.

169 SFS 1930:254.



hållna mandat plus ett. Metoden kan exemplifieras på nedanstående sätt i en fik
tiv kommun med 3 1 fullmäktigeledamöter. 1 denna kommun har de fyra borger
liga partierna 18 mandat och socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 
13 mandat. De båda politiska grupperingarna har i exemplet bildat var sin val
teknisk samverkan, varvid de 9 platserna i det aktuella organet fördelas enligt ta
bellen nedan.

Tabell 7 Exempel på mandatfördelning i kommunalt organ enligt den 
proportionella metoden

Plats nummer M+C+Fp+Kd S+V+Mp Mandat till
S+4+4+3 =18 10+2+1=13

1 18/1 = 18 13/1 =13 M+C+Fp+Kd
2 18/(l + l ) = 9 13/1 =13 S+V+Mp
3 I8/(1 + 1) = 9 13/(1 + 11 = 6,5 M+C+Fp+Kd
4 18/(2+1) = 6 13/(1 + 1) = 6,5 S+V+Mp
5 18/(2+1 ) = 6 13/(2+11 = 4,33 M+C+Fp+Kd
6 18/(3+1) = 4,5 13/(2+l) = 4,33 M+C+Fp+Kd
7 18/(4+1 ) = 3,6 13/(2+l) = 4,33 S+V+Mp
8 18/(4+l) = 3,6 13/(3+11 = 3,25 M+C+Fp+Kd
9 18/(5+1) = 3 13/(3+11 = 3,25 S+V+Mp
Mandatfördelning 5 4

Källa: SFS 1992:339.

I regel kommer partierna på förhand överens om fördelningen av antalet platser i 
styrelser och nämnder i enlighet med reglerna i lagstiftningen, varför valmetoden 
inte behöver komina till praktisk användning. När den ändå kommer till stånd är 
det inte helt sällan som den begärs av partier som inte förfogar över så många 
mandat i fullmäktige. Det kan dock även gälla en kraftmätning mellan två jämn
stora politiska block där det kan finnas misstanke om intern oenighet inom någon 
av fraktionerna. Det kan även noteras att den proportionella metoden inte gäller 
vid val av ordförande och vice ordförande i styrelser och nämnder, vilka sker en
ligt majoritetsprincipen.17" Det är en central punkt i min undersökning.

Summering
Valen till kommunernas fullmäktigeförsamlingar skedde fram till och med år 
1966 som separata val som alltså inte sammanföll med valen till riksdagens 
andra kammare. Mandatperioden uppgick till fyra år. Dessa val omfattade ttnge- 170

170 Proposition 1955:81. SFS 1953:753. SFS 1955:138, SFS 1992:339, SOU 1972:32 s I3ff, Simm 
1965 s 252ff, och till exempel protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1979-11-08, proto
koll kommunfullmäktige i Borgholms kommun 1979-11-28, 1991-11-04, 1994-11-28 samt proto
koll kommunfullmäktige i Hmmaboda kommun 1979-1 1-22.



far 1000 kommuner. Under denna period hade den beslutande församlingen olika 
namn beroende på vilken typ av primärkommun det gällde. 1 städerna var namnet 
stadsfullmäktige, medan köpingskommuner och landskommuner istället hade 
kommunalfullmäktige. Från år 1955 gällde en gemensam kommunallag, där be
stämmelserna for antalet ledamöter i fullmäktige var samma för alla typer av 
primärkommuner. Utgångspunkten var kommunernas folkmängd. Från och med 
1970 har Sverige tillämpat ett system med gemensam valdag till riksdag, lands
ting och kommun. Under tiden 1970-1994 var mandatperioderna tre år långa, för 
att därefter förlängas till fyra år. Övergången till gemensam valdag skedde sam
tidigt som kommunblocksreformen var på väg att slutföras. Genom reformen 
minskade antalet kommuner, från 1006 år 1963 till 278 år 1974.

Valen till kommunernas styrelser och nämnder skedde under perioden 1952— 
1970 med ett års eftersläpning i förhållande till kommunalvalen. Valperioderna 
var fyra långa med undantag tor den sista 1968-1970 som avkortades ett år på 
grund av en förändrad lagstiftning. Det hängde samman med införandet av den 
gemensamma valdagen och övergången till tre år långa mandatperioder. Vid va
len 1970-1976 användes ett system där det nyvalda kommunfullmäktige valde 
styrelser och nämnder för den kommande mandatperioden innan fullmäktige 
egentligen hade tillträtt, vilket då ännu skedde vid årsskiftet. Från år 1979 inleds 
dock fullmäktiges mandatperiod redan den förste november valåret, varför full
mäktige kan välja de kommunala organen inom ramen för den löpande mandat
perioden. I 1991 års kommunallag har det också getts möjlighet att styrelser och 
nämnder kan inleda sin mandatperiod redan före årsskiftet, exempelvis när full
mäktige har sitt första sammanträde. Från och med år 1994 är valperioden för 
styrelser och nämnder fyra år långa. Valen till styrelser och nämnder sker pro
portionellt, även om denna metod förhållandevis sällan kommer till formell prak
tisk användning vid fullmäktiges sammanträden.



7. DISKUSSIONEN OM 
KOMMUNALPOLITISKA 

STYRELSEFORMER 
1966-1998

Föreliggande kapitel skall behandla den principiella diskussionen på nationell 
nivå gällande vilka styrelseformer som borde tillämpas i kommunerna. Under 
främst första halvan av 1970-talet fördes det diskussioner på den rikspolitiska 
arenan om en förändrad lagstiftning på området, innebärande att lagstiftningen 
om proportionella val till kommunala styrelser och nämnder helt skulle tas bort 
eller åtminstone för kommunens styrelse. I kapitlet berörs dessa diskussioner på 
två olika arenor, inom de offentliga institutionerna och i dagspressen. Den första 
arenan ägnas störst uppmärksamhet. Den tidsmässiga avgränsningen till perioden 
1966-1998 hänger samman med att den första riksdagsmotionen om ändrade 
spelregler för de kommunala styrelseformerna lades fram år 1966, varvid en helt 
ny diskussion snabbt tog fart. Det sist funna inlägget kommer sig från en veten
skaplig tidskrift 1998. Däremot berör jag inte diskussionen inom de politiska 
partierna på nationell nivå, utan nöjer mig här med att hänvisa till den forskning 
som har gjorts av Urban Strandberg, vilken jag redan har tagit upp i forsknings
läget.171

Nedan följer en kronlogisk genomgång av processen. Dispositionen är sådan 
att för varje större händelse redovisas först behandlingen på den offentliga be
slutsarenan, därefter kommer i flertalet fall kommentarer, främst på ledarplats, 
från följande åtta tidningar: Dagens Nyheter (liberal), Svenska Dagbladet (h/m), 
Arbetet (s), Skånska Dagbladet (c), Ny Dag/Arbetartidningen Ny Dag (k/vpk), 
Smålandsposten (h/m), Kronobergaren (s) samt Växjöbladet (c). De tre senare 
har valts med hänsyn till fallstudien av Kronobergs län.

Riksdagen 1966
Frågan initierades genom två likalydande motioner av socialdemokratiska leda
möter i riksdagens båda kamrar år I966. Motionerna hade rubriken: ”Angående 
minoritetsrepresentationen i kommunernas styrelser”. Inledningsvis anknöt mo
tionärerna till att det inte ansågs lämpligt med samlingsregeringar på riksplanet 
med undantag för verkliga krislägen såsom krig eller krigsfara. Genom att und
vika samlingsregeringar inom ramen för ett parlamentariskt system hade det

171 Strandberg 1998 s 52, 61, 89, 116, 128, 150, 178 och 237. Strandbergs forskning redovisas på 
sidan 33f i föreliggande bok.



uppstått ett läge med en tydlig majoritetsgruppering/regering och en tydlig oppo
sition. Den senare grupperingen hade som en viktig uppgift att fortlöpande utöva 
en kritisk granskning av regeringens maktutövning. Ett sådant system leder till 
en livaktig debatt och att medborgarna har tydliga alternativ att välja mellan vid 
riksdagsvalen. 1 kommunerna tillämpades en styrelseform som innebar att kom
munens styrelse, kommunalnämnd/drätselkammare/stadskollegium, var propor
tionellt sammansatt. Denna sammansättning byggde på traditioner som hade gällt 
även fore demokratins fulla genombrott i kommunerna. Många av de svenska 
kommunerna hade långt fram i tiden förhållandevis låg folkmängd och därför 
inte så omfattande verksamhet. Utbyggnaden av den kommunala verksamheten 
och sammanläggningarna av kommuner under perioden efter andra världskriget 
hade medfört att kommunernas roll i samhället hade ökat avsevärt. Anknytning
en till politiken på den nationella nivån hade också tilltagit. Trots dessa stora för
ändringar hade det inte genomförts några nämnvärda förändringar av de kom
munala styrelseformerna. Det innebar att det gamla invanda systemet med att 
kommunens styrelse var en ”samlingsregering” fortfarande fanns kvar i landets 
samtliga kommuner. Samregerandet ansågs av motionärerna ha en förlamande 
effekt på den politiska debatten i kommunerna, då det låg nära till hands att par
tierna gjorde kompromisser på ett tidigt skede av beslutsprocessen, inte minst i 
kommunens styrelse. Det fanns även en överdriven ambition om att uppnå kon- 
sensuslösningar. En effekt av det blev att allmänheten fick svårt att identifiera 
några tydliga skillnader mellan partiernas ståndpunkter.

Utifrån att det rådande systemet ansågs ha så tydliga brister menade de båda 
motionärerna, Palm och Carlsson, att det var nödvändigt med en förändring av 
de kommunala styrelseformerna. Genom den tilltagande integrationen mellan 
riks- och kommunalpolitik skulle det också vara önskvärt med en hamionisering 
mellan de båda nivåerna. Parlamentarismens princip borde sålunda även införas 
på kommunal nivå. Det parti eller de partier som hade majoritet i fullmäktige 
skulle därför få möjlighet att tillsätta samtliga platser i kommunens styrelse, vil
ket för övrigt även skulle gälla landstingens förvaltningsutskott, även om denna 
fråga inte ingår i min studie. Minoritetens behov av insyn och information skulle 
ske genom att de fick platser i alla övriga styrelser och nämnder. Deras över
gripande målsättning borde vara att bedriva en kraftfull oppositionspolitik som 
kunde nå framgång vid nästa val. Det skulle även ge en ökad politisering i kom
munerna och därmed skapa större demokrativärde i samhället. Motionerna avslu
tades med ett yrkande om att regeringen borde tillsätta en utredning som lade 
fram förslag om förändrad lagstiftning enligt förslagen i motionerna. I7~

Motionerna bereddes av konstitutionsutskottet. I utskottets utlåtande gjordes 
en historisk tillbakablick på regelverket gällande minoritetsrepresentationen i de 
kommunala organen. Proportionella val till alla kommunala styrelser och nämn
der hade formellt införts först när den nya kommunallagen trädde i kraft år 1955. 172

172 Motion FK 1966 nr 32 och motion AK 1966 nr 59. Motionerna lämnades som sig bör inom ra- 
men tor den allmänna motionstiden i januari 1966. De båda motionärerna var Sture Palm i första 
kammaren och Ingvar Carlsson i andra kammaren. Båda representerade Stockholms län. Den sena
re blev statsråd 1969 och slutligen statsminister 1986. Vid tiden tor motionen var Carlsson ordfö
rande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU. Asker och Norberg 1996, band I, s 143.



Till kommunens styrelse hade det dock inforts redan 1913 i städerna och 1918 i 
övriga kommuner. I praktiken tillämpade emellertid det stora flertalet av kom
munerna en proportionell fördelning av platserna i de kommunala organen redan 
före år 1955. Lagstiftningen från 1955 hade sålunda gällt i drygt 10 år när motio
nerna behandlades i utskottet. Majoriteten i utskottet, som med lottens hjälp ut
gjordes av de socialdemokratiska ledamöterna, kom fram till att riksdagen borde 
kräva hos regeringen att länsdemokratiutredningen gjorde en förutsättningslös 
översyn av minoritetens representation i kommunala organ och likartade frågor. 
Motivet till att det behövdes en översyn var att det befintliga systemet tveklöst 
kunde verka dämpande på den politiska debatten i landets kommuner. Utskottet 
menade också att kommunsammanläggningama och en eventuell vidgad läns- 
demokrati kunde göra det särskilt befogat att ha ett kommunalt styrelseskick som 
var likvärdigt med det som tillämpades på den rikspolitiska nivån. Den borgerli
ga minoriteten i utskottet lämnade en reservation där de klart tog avstånd från att 
frångå den proportionella metoden vid valen till kommunala organ. Det var an
geläget att skilda meningsinriktningar fick komma till tals redan på berednings
stadiet i kommunerna. Kommunsammanläggningarna borde inte vara något mo
tiv for att göra en förändring av systemet.m

Utskottets utlåtande behandlades av riksdagens båda kamrar i mars 1966. I 
debatten i första kammaren deltog totalt sju ledamöter från alla de fem partierna. 
De i debatten framförda synpunkterna följde i huvudsak den traditionella politis
ka blockgränsen. Från socialdemokratiskt håll betonades det att partiet inte hade 
tagit ställning för att förslaget i motionen skulle genomföras, utan att det handla
de om att partiet var positivt till att frågan utreddes. Kommunisterna slöt tydligt 
upp bakom den socialdemokratiska linjen och ansåg alltså att det fanns behov av 
att ändra sammansättningen av kommunernas styrelse.

Centerpartiets företrädare tyckte inte att det för närvarande fanns någon an
ledning till att överväga en förändring av sammansättningen av kommunens sty
relse. Kommunerna var nu inne i en tydlig förändringsfas, bl.a. genom kommun
sammanläggningama, och det var därför inte lämpligt att göra några omedelbara 
förändringar. Dessutom var det inte givet att debatten på kommunal nivå blev 
mycket intensivare om det bara var sammansättningen av kommunens styrelse 
som förändrades och inte de övriga styrelserna och nämnderna.

En av folkpartisterna, som hade undertecknat reservationen i utskottet, tillstod 
att han var något kluven i frågan, då det fanns vissa fördelar med att ha majori
tetsstyre, främst därför att det skulle ge ett tydligare ansvarsförhållande mellan 
majoritet och opposition. Ett problem som dock skulle uppstå var hur oppositio
nen skulle garanteras tillräcklig insyn i beslutsprocessen. Det kunde då behövas 
särskilda utredningsresurser. Andra förutsättningar som borde finnas var en aktiv 
press och att det fanns förutsättningar till att det kunde bli maktväxlingar i kom
munen. Sådana förutsättningar fanns emellertid bara i ett begränsat antal kom
muner, framförallt de större. 1 mindre kommuner var samlingsstyret väldigt fast 
rotat och det skulle bli svårt att genomföra en förändring. Kravet på en utredning 173

173 Utlåtande KU 1966 nr 20. Partifördelningen i utskottet var följande: 10 s, 4 fp, 3 c och 3 h, totalt 
20 ledamöter. Alla de 10 borgerliga ledamöterna undertecknade reservationen.



i frågan riskerade att det snart skulle göras en lagändring. Han ansåg därför att 
tiden inte var mogen för att utreda frågan.

Den andre folkpartisten som deltog i debatten var en tydlig motståndare till att 
införa majoritetsstyre i kommunerna. Motivet till det var att samregerandet hade 
stora fördelar därför att olika meningsinriktningar kom till tals redan tidigt i be
slutsprocessen. Det var också mycket tveksamt om en förändring skulle stimule
ra debatten. Dessutom tyckte han att jämförelsen mellan rikspolitik och kommu
nalpolitik inte var helt relevant. Motionerna grundades mer på en teoretisk före
ställning än erfarenhet av kommunalpolitiskt arbete, varför de inte borde bifallas.

Den tredje folkpartisten tyckte att debatten hade varit väl polariserad utifrån 
den politiska blockgränsen. Han hade för egen del sympatier för att införa majo
ritetssyre, då han ansåg att debatten i kommunalpolitiska frågor borde bli mer in
tensiv. Däremot var han inte enig med utskottets majoritet om behovet av en 
större likformighet mellan de rikspolitiska och de kommunalpolitiska styrelse
formerna. Han kom därför till slutsatsen att han stödde utskottets krav på utred
ning av frågan, men inte motiveringen till att det behövdes en utredning.

Högerledamoten refererade till sin egen kommunalpolitiska erfarenhet från 
drätselkammaren i Malmö, där enigheten mellan de båda politiska blocken var 
mycket stor. Den borgerliga minoriteten hade på ett positivt sätt kunnat påverka 
många frågor. Debatten i kammaren hade inte fått honom att ändra uppfattning. 
Det fanns därför ingen anledning att utreda frågan.

Frågan avgjordes genom två voteringar. Den första gällde utskottsutlåtandet 
mot reservationen i utskottet. Vid denna votering fick utskottsutlåtandet 72 rös
ter, medan reservationen erhöll 62 röster. Dessutom avstod 7 ledamöter från att 
rösta. Den andra voteringen gällde folkpartiledamotens avslagsyrkande på ut
skottets motivering. 1 denna fick utskottets motivering 68 röster och yrkandet om 
avslag på motiveringen fick 36 röster. Därutöver var det 38 ledamöter som av
stod från att rösta. Första kammaren hade alltså både bifallet utskottets krav på 
utredning och motivet till att utreda frågan.1 4 1 den första voteringen är det tro
ligt att skiljelinjerna till stor del följde blockgränsen.17'

Vid debatten i andra kammaren deltog sammanlagt 11 ledamöter från alla fem 
riksdagspartierna. De socialdemokratiska debattörerna talade alla för att bifalla 
utlåtandet från majoriteten i utskottet. I allmänhet framfördes uppfattningen att 
det var befogat att göra en utredning av frågan, men att de dessförinnan inte ville 
binda sig i sakfrågan. De framförde kritik mot de borgerliga debattörerna som 
verkade ta för givet att socialdemokraterna redan hade bestämt sig för att frångå 
de proportionella valen till kommunens styrelse. Det fanns både fördelar med det 
befintliga systemet och med den i motionen föreslagna ordningen. Det påpekades 
att socialdemokraterna bara hade egen majoritet i 400 av totalt 1006 kommuner, * 1

174 Protokoll FK 1966 nr ! ! s 53-63. De ledamöter som deltog i debatten var Gunnar Adolfsson 
(k), Harald Petersson (c), Eskil Tistad (fp), Joel Sörenson (fp), Georg Petersson (s), Per Hilding (fp) 
ocli Roland Lundberg (h).

1 Vid tiden tör omröstningen hade socialdemokraterna egen majoritet i första kammaren. Mandat - 
fördelningen var följande: s 79, k 2, c 18, fp 26 och h 26, totalt 151 ledamöter. Norberg, Asker och 
Tjerneld, band 1-5, 1985-1992.



varför ett införande av kommunal parlamentarism gällande kommunens styrelse 
inte ensidigt skulle gynna det egna partiet.

En av de socialdemokratiska ledamöterna framhöll att ett införande av kom
munal parlamentarism skulle kräva ett återinförande av beredningsutskott i full
mäktige, där minoriteten skulle ha möjlighet att framföra sina ståndpunkter. Av 
intresse var också att en av de båda motionärerna, Ingvar Carlsson, tog till orda i 
debatten. Han menade att det nuvarande systemet tydligt uppmuntrade till kom
promisser och samförståndslösningar, vilket medförde att debatten inte blev sär
skilt omfattande. Carlsson tyckte också att det var mycket tveksamt att ha hel
tidsanställda politiker, exempelvis borgarråd, som tillhörde ett parti som ingick i 
minoriteten i fullmäktige. Utifrån ett ansvarsperspektiv var ett sådant förhållande 
klart otillfredsställande. Han sade även att det inte var aktuellt att avskaffa den 
proportionella sammansättningen av övriga kommunala styrelser och nämnder. 
Statsrådet Svante Lundkvist medgav att det fanns en hel del socialdemokratiska 
kommunalpolitiker som var anhängare av samlingsstyret. Det borde dock inte 
hindra att frågan utreddes ordentligt.

Den kommunistiske ledamoten anslöt sig till den socialdemokratiska stånd
punkten om att en utredning av frågan var befogad, men att han inte var säker på 
en förändring borde göras. Istället kunde det vara aktuellt att utöka den propor
tionella valmetoden så att även mindre partier skulle fa lättare att bli represente
rade i kommunala organ. Han menade att socialdemokraterna på den kommunala 
nivån samarbetade för nära med de borgerliga partierna inom ramen för sam
lingsstyret. De socialdemokratiska kommunalpolitikerna tog sålunda alltför stor 
hänsyn till borgerlighetens värderingar och synpunkter.

De borgerliga ledamöterna tog alla den rådande ordningen tydligt i försvar. 
Vissa av dem uttryckte närmast en indignation över kravet på att utreda frågan. 
En hård kritiker av att utreda frågan var Yngve Hamrin (fp), som menade att om 
Ingvar Carlsson skaffade sig lite mer kommunalpolitisk erfarenhet skulle han i 
framtiden förstå värdet av det kommunala samlingsstyret. Hamrin menade också 
att det var möjligt för socialdemokraterna att införa systemet i de kommuner där 
de befann sig i opposition genom att avstå från mandat i kommunens styrelse. 
Enligt vad Hamrin visste förekom inte det i någon svensk kommun. Hamrin me
nade att det var positivt att kommunalpolitiken inte var så partipolitiserad, då det 
kunde hindrade onödiga låsningar.

En av högerledamöterna framförde uppfattningen att ett avskaffande av de 
proportionella valen till kommunens styrelse skulle vara ett långt steg tillbaka i 
tiden. Det skulle då bli en återgång till vad som hade gällt före den fulla demo
kratins införande i kommunerna 1918. Den kommunala debatten riskerade istäl
let att tunnas ut, i synnerhet i kommuner där ett parti eller en gruppering hade en 
dominerande ställning. Vidare ansågs jämförelsen mellan rikspolitik och kom
munalpolitik som misslyckad. Den andre högerledamoten menade att han aldrig 
under sin långa kommunalpolitiska verksamhet hade haft en tanke på att den so
cialdemokratiska minoriteten borde utestängas från kommunalnämnden. Ett så
dant förfarande skulle påverka demokratin negativt.

En av centerpartiets två företrädare i debatten tyckte utifrån 30 års egen kom
munalpolitisk erfarenhet att reservationen i utskottet var väl befogad. Den pro
portionella valmetodens förtjänst var att den garanterade att många åsikter fick



komma till tals under den samlade kommunala beslutsprocessen. Socialdemokra
ternas påstående om att debatten blev förlamad på grund av det rådande systemet 
ansågs överdrivet. Det överordnade syftet med hela den kommunala politiken var 
att åstadkomma goda lösningar för kommuninvånarnas bästa. Ett avskaffande av 
de proportionella valen skulle vara ett steg bakåt i tiden. Den andre centerpartis
ten menade att det fanns en viss tveksamhet om hur en kommunal parlamenta
rism skulle fungera. Skulle det till exempel bli möjligt att avsätta en styrande ko
alition genom att ställa kabinettsfråga? Skulle det då även införas möjlighet att 
ha nyval i kommunerna? Han menade också att det inte minst var partiernas an
svar att intensifiera debatten i kommunerna.

På samma sätt som i första kammaren avgjordes frågan med votering. Ut- 
skottsmajoritetens förslag om att utreda frågan fick 111 röster, medan den bor
gerliga reservationen fick 105 röster. Dessutom var det 5 ledamöter som avstod 
från att rösta. Det kan antas att ledamöterna följde partilinjerna relativt väl vid 
voteringen. Det innebar sålunda att båda kamrama hade fattat likalydande beslut 
om att begära hos regeringen att frågan borde bli föremål för utredning.176 177 *

Den socialdemokratiska regeringen effektuerade riksdagens begäran ganska 
snabbt och gav den 27 maj 1966 tilläggsdirektiv till länsdemokratiutredningen att 
förutsättningslöst utreda om frågan om fullmäktigeminoritetens representation i 
kommunens styrelse och därmed likartade frågor. 1 tilläggsdirektiven ingick ett 
uppdrag att utreda ställningen för heltidspolitiker i kommuner där det fanns mer 
än en heltidsengagerad politiker.1 7

Frågan blev föremål för en ganska intensiv debatt på tidningarnas ledarsidor. 
Dagens Nyheter (liberal) valde inledningsvis endast att citera Nya Norrland (s). 
Denna tidning påpekade att de som förespråkade en kommunal parlamentarism 
hade bortsett från problemen för oppositionen att fora ut sitt politiska budskap i 
de fall som grupperingen inte hade någon egen lokaltidning som kunde föra ut 
politiken. Ett skäl som däremot talade för att införa parlamentarism även på den 
kommunala nivån var behovet av en livaktigare debatt i fullmäktige. Det borde 
dock vara möjligt att göra debatten mer levande utan att ta bort de proportionella 
valen.™ Dagens Nyheter kommenterade frågan på ledarsidan i samband med att 
det var aktuellt att utreda den kommunala organisationen i Stockholms stad. Det 
konstaterades då att socialdemokraterna i riksdagen nyligen hade drivit igenom 
att det skulle tillsättas en utredning som skulle undersöka lämpligheten av att alla 
platser i kommunens styrelse tillsattes av majoriteten i fullmäktige. Denna fråga 
skulle därför också prövas i staden. Frågan om att majoriteten skulle tillsätta alla 
ledande poster var dock inte ny i Stockholm. Ett sådant förfarande hade tidigare 
haft vissa sympatier hos en ledande folkpartipolitiker i staden. Tidningen menade

176 Protokoll AK 1966 nr ! 1 s 33-59. I debatten deltog följande ledamöter Yngve Hamrin (fp), 
Mårten Werner (h), Einar Henningsson (s), Ingvar Carlsson (s), Sven Ekström (s), Henning Nilsson 
(k), Gunnar Larsson (c), Hilding Johansson (s), Jöns Nilsson (h), Svante Lundkvist (s) och Lars 
Eliasson (c). Lundkvist var vid denna tidpunkt konsultativt statsråd. Vid tiden for beslutet hade 
andra kammaren toljande sammansättning: s 113, k 8, c 36, fp 43 och h 33, vilket blir totalt 233 le
damöter. Norberg, Asker och Tjemeld, band 1-5, 1985-1992.

177 Riksdagsskrivelse 1966 nr 101. SOU 1968:47 s 6 och SOU /972:32 s 17.
17X Dagens Nyheter 1966-01-15.



att ett eventuellt framtida införande av tydligare majoritetsmarkeringar skulle va
riera betydligt mellan olika kommuner. Antagligen skulle det bli mest utbrett i 
större kommuner där de politiska motsättningarna var mest tydliga.179 180 181 182

Svenska Dagbladet (h) tog upp frågan specifikt på ledarplats vid ett tillfälle. 
Rubriken angav tonen: ”Nyttigt samregerande”. Tidningen fann det märkligt att 
den socialdemokratiska majoriteten i konstitutionsutskottet hade stött motionen. 
Till skillnad från motionärerna menade ledarskribenten att den kommunala sek
torns expansion snarare ökade behovet av maktspridning och insyn. Tidningen 
tillstod att samregerandet kunde ha negativa effekter på intensiteten i den kom
munala debatten och resultera i alltför mycket kompromissande, men den bild 
som framställdes i motionen var dock klart överdriven. De sakfrågor som be
handlades i de kommunala instanserna gynnades däremot tydligt av samregeran
det med dess tillhörande kompromissbenägenhet. Det innebar att kommunalpoli
tiken inte var fullt lika partiprofilerad som det politiska livet på riksnivå, vilket 
sågs som positivt av tidningen. Ett enpartivälde på kommunal nivå skulle istället 
minska den kommunala självstyrelsens bredd. Det noterades att Liberal ungdom 
i Stockholm intog samma åsikt som socialdemokraterna. Tidningen konstaterade 
nöjt att de tre borgerliga partierna i riksdagen hade motsatt sig kraven på att ut
reda frågan. Det antogs att en del socialdemokratiska kommunalpolitiker inte var 
så förtjusta i att överge samregerandet.,xn

Svenska Dagbladet valde även att citera ledarartiklar i andra tidningar. För det 
första citerades Arbetets (s) positiva inställning till att frågan utreddes. Då Arbe
tet ingår i föreliggande studie finns det dock ingen anledning att närmare ta upp 
detta, utan Arbetets kommentarer behandlas nedan.

För det andra citerades Sundsvalls Tidning (fp). Denna tidning motsatte sig att 
den nuvarande ordningen genomgick några förändringar, då systemet fungerade 
bra. Åsikten antogs delas av flertalet av landets kommunalpolitiker. Tidningen 
var i och för sig öppen för vissa förändringar av den kommunala demokratin, 
men att utestänga ett eller flera partier från inflytande främjade inte demokratin.

För det tredje gällde det Västernorrlands Allehanda (h). Här framställdes en 
eventuell övergång till majoritetsstyre som en föga önskvärd maktkoncentration. 
Om det inte tillkom utskott i fullmäktige skulle minoriteten få en svårare sits än 
vad som gällde for oppositionen i riksdagen.1X1

För det fjärde var det Västerviks Tidningen (h). Denna tidning ansåg att en 
övergång till majoritetsstyre kunde medföra svårigheter att få fram dugliga poli
tiker som var representativa för befolkningen. I de fall socialdemokraterna hade 
majoritet i kommunen kunde karaktären av enpartisamhälle förstärkas.Ix“

För det femte var det fråga om Vestmanlands Läns Tidning (fp), som ansåg att 
det fanns motiv till att utreda frågan, då det kunde medföra en förstärkt roll för 
kommunens fullmäktige. Inom ramen för samregerandet skedde det i många fall

179 Dagens Nyheter 1966-03-22.
180 Svenska Dagbladet \ 966-03-14.
181 Svenska Dagbladet 1966-03-20.
182 Svenska Dagbladet 1966-03-22.



sammanjämkningar under beredningsprocessen, framförallt i kommunens styrel
se, varför fullmäktige i alltför stor utsträckning blev en legitimerande instans.1X3

Skånska Dagbladet (c) hade ingen egen ledarkommentar, men citerade ledare 
i två andra pressorgan. För det första gällde det Östgöta-Correspondenten (h), 
som ansåg att det fanns fördelar med att införa kommunal parlamentarism. Det 
kanske främsta motivet var att ansvarsförhållandena skulle bli bättre klargjorda. 
Åtminstone borde det ske partiell reform som innebar att majoriteten tog hand 
om presidieposterna i kommunens styrelse. Den sedvanliga praxisen att posten 
som vice ordförande besattas av minoriteten borde avskaffas därför att vice ord
förande skulle tjänstgöra i ordförandens frånvaro. Kritiken mot att den kommu
nala parlamentarismen skulle innebära stora svårigheter för minoriteten besvara
des med att det bara skulle handla om samma ordning som på riksplanet, under 
förutsättning att de proportionella valen behölls för övriga organ.1X4

För det andra citerades Politisk Tidskrift, som var ett organ för centerns ung
domsförbund (CUF). I tidskriften framfördes både skäl för och emot en övergång 
till kommunal parlamentarism. Utgångspunkten för artikeln var ett motstånd mot 
den av socialdemokraterna föreslagna gemensamma valdagen. Att införa kom
munal parlamentarism var då en relativt betydelselös åtgärd för att vitalisera den 
kommunala demokratin i relation till alla de negativa effekter som den gemen
samma valdagen skulle resultera i.188

Arbetet (s) kommenterade frågan på ledarplats vid två olika tillfällen direkt ef
ter det att riksdagen i mars 1966 hade fattat beslut om att begära en utredning av 
frågan. Två aspekter på frågan var dels om den kommunala självstyrelsen skulle 
bli mer effektiv med majoritetsstyre, dels effekterna på den kommunala demo
kratin i form av en mer aktiv debatt. Tidningen konstaterade att många politiker 
som befanns sig i majoritetsställning var nöjda med det befintliga systemet, då 
besluten till stor del kunde formuleras redan i de beredande instanserna. Vid ett 
majoritetsstyre skulle oppositionen bli tvungen att formulera egna förslag på ett 
tidigt stadium. Arbetet kommenterade det borgerliga motståndet i riksdagen mot 
att utreda frågan, där det framförts uppfattningen att de kommunala frågorna inte 
var så politiska till sin karaktär. Tidningens slutstats blev att det gick att inta 
många olika ståndpunkter i frågan, varför det var befogat att utreda problemet 
ordentligt.186 Arbetet intog alltså samma ståndpunkt som det socialdemokratiska 
partiet. Det skall noteras att tidningens chefredaktör, Frans Nilsson, vid denna tid 
tillhörde den socialdemokratiska partistyrelsen.187

Eftersom Arbetet i ledaren delvis hade kritiserat högerriksdagsmannen Roland 
Lundberg, gjorde denne ett genmäle till tidningen. Nästa ledare blev därför en 
form av svar på Lundbergs kritik. Ännu en gång gjordes det anknytningar till den 
situation som rådde i Malmö stad. Den största skillnaden låg i att oppositionen 
skulle bli tvungen att redovisa alternativ till majoritetens linje. Arbetets positiva

Svenska Dagbladet 1966-03-23. 
IK4 Skånska Dagbladet 1966-03-22. 

Skånska Dagbladet 1966-04-20. 
Arbetet 1966-03-18.

187 Vem är det 1985 s 803.



inställning till att utreda frågan bottnade i att det var viktigt att se oin fördelarna 
med kommunal parlamentarism var större än de nackdelar som ändå fanns.ISS

Kronobergaren (s) valde att på sin ledarsida citera andra socialdemokratiska 
tidningar som tog upp frågan på ledarplats. Nya Norrland (s) var inte övertygad 
om att kommunalpolitiken skulle bli mindre kompromissbetonad om det blev 
möjligt att införa kommunala enpartiregeringar. Tidningen påpekade att det re
dan nu var fritt för majoriteten i fullmäktige att föra en politik som innebar att de 
satte en tydlig prägel på politiken, vilket säkert också skedde i alla kommuner.

Norrländska Socialdemokraten (s) intog en mer tydligt positiv inställning till 
att övergå till kommunal parlamentarism. En utgångspunkt var att tanken med en 
proportionell representation i styrelser och nämnder stod i strid med andra upp
fattningar. Det sågs inte sällan som negativt att olika former av politiska samför- 
ståndslösningar gjordes upp i slutna rum inom ramen för politiska organ som be
stod av få personer. Därför kunde det vara lämpligt att partierna fick möjlighet 
att redovisa sina ståndpunkter i ursprungligt skick innan de hade blivit samman
jämkningar med andra partiers åsikter.1X1

Sydöstra Sveriges Dagblad (s) menade att i de mindre landsbygdskommuner
na borde samregerandet bestå även i framtiden. I annat fall kunde det uppstå po
litiska motsättningar som någon form av självändamål, vilket kunde vara nega
tivt för kommunernas utveckling. Det var dock befogat att utreda frågan i enlig
het med de krav som hade framförts i motionerna, då frågan och diskussionerna 
inte var nya. Tidningen ville inte binda sig i sakfrågan förrän det hade gjorts en 
utredning. En tänkbar utväg kunde vara att varje kommun själv fick avgöra vil
ken styrelseform som skulle tillämpas.1,0

Smålandsposten (h) kommenterade inte frågan alls på ledarplats.1’1
I Växjöbladet (c) förekom en egen ledarartikel. I denna intogs en ganska ny

anserad ståndpunkt till ett eventuellt införande av kommunal parlamentarism. 
Tidningen poängterade att det inte var säkert att debatten blev mer intensiv och 
att kompromisserna minskade i antal om det infördes kommunal parlamentarism. 
Kompromissbenägenheten ansågs värdefull för samhällsutvecklingen i stort, men 
kunde också ha negativa effekter om den ledde till att partierna inte lick någon 
tydlig politisk profil. Frågan om kommunal parlamentarism var som helhet svår
bestämd. Det var möjligt att denna styrelseform hörde framtiden till, i synnerhet 
för de nya länsparlament som troligen skulle inrättas. Huruvida det även borde 
ske i kommunerna fick utvecklingen ge svar på. Enligt Växjöbladet hade det va
rit bättre att vänta på framväxten av de nya kommunerna (kommunblocken) in
nan frågan avgjordes slutgiltigt. Att göra en utredning för att genomlysa frågan 
var dock i sak inte felaktigt, men det kunde alltså ha väntat några år.188 189 190 191 192 Växjö
bladet återgav dessutom ledarkommentarer från Gejle Dagblad (fp) och Politisk 
Tidskrift (c), där det också gavs en förhållandevis nyanserad syn på frågan.1 ’’

188 Arbetet 1966-03-20.
189 Kronobergaren 1966-02-05.
190 Kronobergaren 1966-02-08.
191 Smålandsposten 1966-01-01-1966-05-31.
192 Växjöbladet 1966-03-23.
191 Växjöbladet 1966-03-26 och 1966-04-22.



Ny Dag (k) hade en artikel av ledarkaraktär som innehöll argument både för 
och emot kommunal parlamentarism. Skälet till att införa denna styrelseform var 
inte minst att: "de maktägande partiernas ledande juntor gör sina kompromisser i 
korridorer och slutna rum och de egentliga skälen till kompromisserna blir det 
aldrig tillfälle att diskutera, de blir inte offentliga". Det var dock inte givet att 
den kommunala parlamentarismen var den bästa styrelseformen. Trots allt var en 
verklig kommunal självstyrelse det mest centrala i fråga om den kommunala de
mokratin. Kompromissandet i kommunalpolitiken var egentligen orsakat av att 
majoriteten hade varit alltför tillmötesgående mot minoriteten. Samtidigt var det 
inte bara av godo med ett utpräglat enpartistyre i kommunerna. Slutsatsen var att 
tidningen ansåg att en förutsättningslös utredning i frågan var högst befogad.194 195

Länsdemokratiutredningen 1966-1968
Länsdemokratiutredningen hade tillsatts redan i december månad 1964. Syftet 
med utredningen var att: "Utreda frågan om det ömsesidiga beroendet mellan 
riksstyrelse samt kommunal och regional självstyrelse m.m”. F.tt första mer all
mänt betänkande, benämnt Författningsfrågan och det kommunala sambandet, 
hade lämnats 1965.I utredningens huvudbetänkande, som lämnades i oktober 
1968, hade dock frågorna om minoritetsrepresentationen i kommunens styrelse 
och ställningen för heltidspolitiker i kommuner med flera sådana politiker inte 
tagits upp alls. Utredningen skulle istället behandla dessa frågor i sitt fortsatta 
arbete.196 Frågan kom istället att överföras på den kommunaldemokratiska utred
ningen, som tillsattes i mars 1970.'97 Den behandlas utförligt nedan.

Ingen av de tidningar som behandlade länsdemokratiutredningens förslag på 
ledarplats nämnde att beredningen ännu inte hade fullgjort sitt uppdrag att utreda 
de kommunala styrelseformerna.198 199 Nästan samtidigt som utredningen lade sitt 
betänkande kom kommunalrättskommittén med ett förslag där det bl.a. förorda
des att den ettåriga eftersläpningen i relation till kommunalvalen vid valen till 
styrelser och nämnder skulle tas bort. Dagens Nyheter (liberal) tyckte att denna 
förändring var särskilt motiverad om det i framtiden blev en övergång till majori
tetsstyre i landets kommuner. ”

194 Ny Dag nr 12 1966.
195 SOU 1965:54.
196 SOU 1968:47 s5f.
197 SOU 1972:32 s 5 ff och 13ff samt SOU 1975:41s 13ff.
198 Dagens Nyheter 1968-11-09, Svenska Dagbladet 1968-11-09, Skånska Dagbladet 1968-11-09 

och 1968-11-20, Arbetet 1968-11-09, 1968-11-10 och 1968-11-20, Smålandposten 1968-11-11, 
Kronobergaren 1968-11-09 och Växjöbladet 1968-11-09.

199 Dagens Nyheter 1968-11 -05.



Riksdagen 1968-1971
Vid 1968 års riksdag lämnade två högerledamöter likalydande motioner i riksda
gens båda kamrar där det framförde krav på att det skulle genomföras en utred
ning om kommunal- och landstingsrådens kommunalrättsliga ställning. Motio
nerna uppehöll sig sålunda framförallt vid rådens oklara rättsliga ställning vid en 
tidpunkt då antalet heltidsanställda råd tenderade att öka alltmer i takt med att 
den nya kommunindelningen successivt höll på att genomföras. Motionärerna 
påpekade också avslutningsvis att kommunallagens regler om proportionella val 
borde tillämpas vid val av kommunal- och landstingsråd. Detta krav motiverades 
inte närmare i motionerna.20" Motionerna behandlades av konstitutionsutskottet, 
som ansåg att motionerna borde avslås. Motivet var att heltidspolitikemas arvode 
hade behandlats av riksdagen tidigare och att frågan om proportionellt val hade 
koppling till 1966 års utredningsuppdrag till länsdemokratiutredningen. Enligt 
detta uppdrag skulle det ske en översyn av val av kommunalråd i kommuner där 
det fanns mer än en heltidsanställd politiker. Det påpekades också att riksdagen i 
samband med det partiella författningsbeslutet 1968 hade begärt en översyn av 
den kommunala demokratin hos regeringen. Utskottet var inte enigt, då högerns 
tre ledamöter reserverade sig till förmån för motionen.21"

Vid frågans behandling i första kammaren deltog tre ledamöter. Dessa repre
senterade högern och socialdemokraterna. Högerns ledamöter talade för ett bifall 
till motionerna och ansåg att länsdemokratiutredningens uppdrag bara till högst 
begränsad del täcktes in av de frågor som högerpartiet ville ha utredda. Den so
cialdemokratiske ledamoten ansåg att redan tillsatta utredningar, och den plane
rade översynen av den kommunala demokratin var fullt tillräckliga för att be
handla den aktuella problemställningen. I första kammaren avgjordes frågan ef
ter rösträkning där utlåtandet från utskottet segrade över reservationen med röst
siffrorna 109 mot 20 samt att 4 ledamöter avstod från att rösta.2"2 När frågan var 
uppe till behandling i andra kammaren yttrade sig två ledamöter. Från högerns 
sida framfördes i princip stamma ståndpunkt som i första kammaren. Även här 
avgjordes frågan efter rösträkning, där det lämnades 176 röster för utskottets för
slag, 29 röster för reservationer, medan 4 ledamöter avstod.2"2

Vid 1969 års riksdag skedde i stora drag en upprepning av vad som hade skett 
vid föregående års riksdag. Skillnaden var dock att högerpartiet nu hade bytt 
namn till moderata samlingspartiet. Det handlade alltså om två likalydande mo
tioner, en i första kammaren och en i andra kammaren om kommunal- och lands
tingsrådens kommunalrättsliga ställning. I motionerna konstaterades det att läns- 200 201

200 Motion FK 1968 nr 304 och motion AK 1968 nr 382. Motionen i törsta kammaren var under
tecknad av Roland Lundberg, medan motionen i andra kammaren var skriven av Ingrid Sundberg.

201 Utlåtande KU 1968 nr 30. De tre högerledamöterna i utskottet som lämnade en reservation var 
Ragnar Svenningsson, Gunvor Stenberg och Alt' Wennerfors.

21,2 Protokoll FK 1968 nr 38 s 39ff. Ledamöterna som deltog i debatten var Ragnar Svenningsson 
(h), Georg Pettersson (s) och Bertil Strandberg (h). Pettersson var ordförande i KU.

201 Protokoll AK 1968 nr 38 s 37IÏ. De ledamöter som tog till orda var Ingrid Sundberg (h) och 
Gunnar Larsson (c). Den senare var ledamot i KU och blev från nyåret 1969 även vice ordförande i 
utskottet. Norberg, Tjemeld och Asker, band 4, 1990, s 335f.



demokratiutredningen hade lagt fram sitt huvudbetänkande utan att frågorna om 
heltidspolitikemas ställning hade berörts. Vidare hade regeringen fortfarande inte 
tillsatt den övergripande utredningen om den kommunala demokratin, som riks
dagen hade framfört krav på år 1968. Moderaternas motioner innehöll liksom år 
1968 ett yrkande om proportionella val av kommunal- och landstingsråd."114

Vid behandlingen av motionerna i konstitutionsutskottet gjorde majoriteten 
huvudsakligen en hänvisning till sitt utlåtande över högermotionema år 1968, 
varför de alltså kom fram till att motionerna borde avslås. Utskottet hade inhäm
tat yttranden från kommunförbundet och landstingsförbundet. Båda dessa orga
nisationer ansåg att det inte fanns skäl att bifalla motionerna. Kommunförbundet 
menade att länsdemokratiutredningen hade uppgivet att de skulle behandla frå
gorna om minoritetens representation i kommunens styrelse och heltidspolitikers 
ställning senare under sitt arbete. Därför fanns det ingen anledning att tillsätta en 
särskild utredning. Landstingsförbundet hade vissa sympatier för behovet av en 
utredning, men valde ändå att avstyrka detta med hänvisning till att länsdemo
kratiutredningen skulle ta upp frågan. Utlåtandet från utskottet var inte enhälligt, 
då de tre ledamöterna från moderaterna lämnade en reservation där det framför
des krav på att motionerna borde bifallas.205

Debatten i riksdagens båda kamrar blev kortare än året innan. I första kamma
ren var det en moderat och en socialdemokrat som yttrade sig. Den moderate le
damoten ansåg att utskottets motivering var svag och i stort sett bara hänvisade 
till föregående års behandling. Från socialdemokratisk sida påpekades det att 
kommun- och landstingsförbunden inte såg något behov av att utreda frågan. De 
pågående utredningarna och den kommande utredningen om kommunal demo
krati skulle ta upp frågorna, varför motionerna egentligen hade bifallits. Liksom 
1968 gick frågan till rösträkning, där utlåtandet från utskottet vann med 100 mot 
22 röster. Därutöver avstod 1 ledamot från röstning.'06

I andra kammaren yttrade sig endast två ledamöter kortfattat, en moderat och 
en socialdemokrat. Den moderate ledamoten tyckte att utskottet tillämpade en 
något underlig argumentering, då länsdemokratiutredningen inte hade tagit upp 
frågan trots att det faktiskt ingick i deras tilläggsdirektiv. Ledamoten från social
demokraterna gjorde närmast ett ”icke-yttrande” och hänvisade till att utskottet 
hade samma mening som 1968. I denna kammare skedde ingen rösträkning.207

Under enkammarriksdagens första år, 1971, lämnade två centerpartistiska le
damöter en motion om proportionella val inom kommunala organ. I denna mo
tion framhölls det att förslagen om övergång till kommunal parlamentarism inte 
hade fått något större stöd. Enligt motionärerna borde den proportionella valme
toden även omfatta val av heltidsanställda politiker, då dessa hade en viktig * i 2

2IM Motion FK 1969 nr 253 och motion AK 1969 nr 337. Motionen i första kammaren var skriven 
av Ragnar Svenningsson, Vilhelm Eric Carlsson, Arne Svennungsson och Carl Eskilsson. Motionen
i andra kammaren var bara undertecknad av Ingrid Sundberg.

2"' Utlåtande KU 1969 nr 35. De tre reservanterna i utskottet var Ragnar Sveningsson, Mårten Wer
ner och Alice Lundbeck.

2W’ Protokoll FK 1969 nr 35 s 26fF. Ledamöterna som yttrade sig var Ragnar Sveningsson (m) och 
Georg Pettersson (s).

21,7 Protokoll AK / 969 nr 35 s 30. Ledamöterna var Mårten Werner (m) och Hilding Johansson (s).



funktion i kommunerna. Vidare borde det ske en proportionell tillsättning av 
uppdragen som ordförande och vice ordförande i de kommunala organen samt 
vid valen till arbetsutskotten i de kommunala organen. Det framfördes även krav 
på att kommunala val till statliga uppdrag som nämndeman och ledamot i taxe
ringsnämnder borde göras med den proportionella metoden. Då motionen var 
mer långtgående i kraven på proportionell fördelning än vad som tidigare hade 
framförts borde den nyligen tillsatta kommunaldemokratiska utredningen få ett 
kompletterande uppdrag att utreda dessa frågor.2IIX

Vid behandlingen i konstitutionsutskottet gjordes det dels en hänvisning till 
motionerna från högern/moderaterna 1968 och 1969, dels en hänvisning till den 
kommunaldemokratiska kommitténs pågående arbete. Utskottet kom därför till 
ståndpunkten att kravet på kompletterande direktiv till kommunaldemokratiska 
utredningen inte behövdes, då frågan låg inom utredningens uppdrag. Motionen 
borde därför avslås. En av motionärerna. Martin Olsson, var tjänstgörande sup
pleant i utskottet och lämnade ett särskilt yttrande. Han menade att det fanns ett 
behov av att få frågan om den proportionella metodens utvidgning allsidigt ut
redd. Han hoppades att utredningen trots allt skulle behandla frågan på ett accep
tabelt sätt.""'1 När utskottets betänkande behandlades i riksdagen blev det ingen 
debatt alls, utan betänkandet bifölls.111

Kommunaldemokratiska utredningen 1972
Den kommunaldemokratiska utredningen, formellt benämnd utredningen om den 
kommunala demokratin, tillsattes genom ett regeringsbeslut i mars 1970. Vid 
denna tidpunkt låg ansvaret för kommunfrågorna på civildepartementet. Syftet 
med utredningen var att i brett perspektiv utreda olika spörsmål gällande den 
kommunala demokratin. 1 direktiven ingick också att se över hur minoritetens 
representation i kommunens styrelse skulle vara utformad och ställningen för 
heltidspolitiker i kommuner som hade flera heltidsengagerade politiker. Den nya 
utredningen fick ta över ansvaret för de frågor som länsdemokratiutredningen 
inte hade fullgjort i enlighet med tilläggsdirektiven. Den kommunaldemokratiska 
utredningen bestod vid starten av nio ledamöter. Av dessa var sex ledamöter av 
riksdagen. Även de tre andra ledamöterna hade en tydlig partipolitisk koppling. 
Det kan alltså konstateras att utredningen var parlamentariskt sammansatt, med 
undantag för att vänsterpartiet kommunisterna inte var representerade.208 209 210 211

208 Motion riksdagen 1971 nr 545. Ledamöterna var Martin Olsson och Torsten Stridsman.
209 Betänkande KU 1971 nr 44.
210 Protokoll riksdagen 1971 nr 124 s 111.
211 SOU 1972:32 s 5-18 och SOU 1975:41 s 13ff och 471-485. Utredningens ledamöter var Anna 

Lisa Lewén-Eliasson (s - ordförande), Karl Boo (c), Claes Elmstedt (c), Sigvard Larsson (fp), Gör- 
dis Hörnlund (s) och Hilding Johansson (s). Vidare ingick Bengt Blomdahl (s), Agne Gustafsson (s) 
och Göran Åstrand (m). Sigvard Larsson lämnade utredningen 1971 och ersattes av Nils Hörberg 
(fp). Huvudsekreterare i utredningen var Sven-Runo Bergqvist. Som sekreterare fungerade Lars 
Högdahl, Bertil Albertsson och Anders Ek.



Utredningen lade fram två betänkanden som hade intresse för de kommunala 
styrelseformerna, dels Kommunalt samlingsstyre eller majoritetsstyre? år 1972, 
dels Kommunal demokrati. Huvudbetänkande år 1975. Betänkandet från 1972 får 
anses vara den mest intressanta offentliga publikationen på nationell nivå när det 
gäller de kommunalpolitiska styrelseformerna.21"

1 1972 års betänkande gjordes inledningsvis en genomgång av bakgrund och 
aktuella begrepp. Två utgångspunkter var begreppet kommunal parlamentarism 
och frågan om ett eventuellt avskaffande av kommunallagens regler om att en 
minoritet kan framtvinga proportionella val till kommunala organ. I det senare 
fallet handlade det framförallt om kommunstyrelsen och förvaltningsutskotten i 
landstingen. En annan del i en kommunal parlamentarism kunde vara att den sit
tande majoriteten fick tillsätta samtliga heltidspolitiker. Parlamentarismbegrep
pet hade sin grund i den rikspolitiska betydelsen att regeringen skall inneha par
lamentets förtroende eller åtminstone tolereras av parlamentet. Regeringen är all
tid ansvarig inför parlamentet. Problemet med att använda begreppet på den 
kommunala nivån låg framförallt i att kommunfullmäktige inte hade lika stora 
befogenheter som vad riksdagen hade. Utredningen benämnde därför ett system 
med majoritetsval till kommunala organ för kommunalt majoritetsstyre. Därvid 
gjordes också en genomgång av kommunernas och landstingens organisation. 1 
fråga om kommunerna underströks kommunstyrelsens ledande roll. Skillnaden 
mellan obligatoriska nämnder såsom skolstyrelse och socialnämnd respektive 
frivilligt inrättade organ som kulturnämnd och fritidsnämnd förklarades."1 ’

Betänkandet innehöll också en historisk tillbakablick som startade år 1909, då 
valen till stadsfullmäktige blev proportionella. Valen till kommunalfullmäktige 
övergick till att vara proportionella år 1913. Dessa principer blev dock inte hel
täckande, då alla landets primärkommuner inte hade fullmäktige förrän år 1955. 
Valen till städernas styrelse, drätselkammare eller stadskollegium, blev propor
tionella år 1913, men det krävdes en viss minimirepresentation för att kunna dri
va fram proportionella val. Utöver styrelsen gällde de proportionella valen också 
sådana organ som hade beredande uppgifter till fullmäktige.

År 1918 tillkom samma bestämmelser i köpingar och landskommuner. Det 
innebar att valen till kommunalnämnd och de ännu kyrkliga skolråden blev pro
portionella. Valen till fakultativa organ kunde däremot inte med lagstöd göras 
med den proportionella metoden. Trots diskussioner skedde inte någon föränd
ring när de nya kommunallagarna antogs år 1930. Det dröjde därför ända fram 
till 1953 års kommunallag trädde i kraft år 1955 innan valen till samtliga kom
munala organ, även de fakultativa, blev proportionella enligt lag. En förutsätt
ning var att den gruppering som begärde sådana val hade tillräckligt många 
mandat i fullmäktige för att uppfylla de kvotvärden som lagen angav.“14

Genomgången av det befintliga regelverket om proportionella val var ganska 
kortfattad och tog upp kommunallagens regler om proportionella val, där det 212 * 214

212 SOU 1972:32 och SOU 1975:41. Till det senare betänkandet fanns också en särskild samman - 
fattning med eget nummer i 5Ol/-serien. SOU /975:42.

212 SOU 1972:32 s 8ff.
214 SOU 1972:32 s 13-18.



hänvisades till den särskilda lagen om förfarandet vid proportionella val från år 
1955. Exempel anfördes också på det kvotsystem som kom till användning vid 
proportionella val. Val av presidier i kommunala organ liksom heltidsengagerade 
politiker omfattades däremot inte av lagen. 1 det stora flertalet fall kom. enligt ut
redarna, inte den proportionella valmetoden till formell användning, utan partier
na fördelade istället platserna genom mer frivilliga överenskommelser i enlighet 
med den proportionella metoden. 1

Betänkandet innehöll därefter ett kapitel som behandlade pressens debatt om 
den kommunala styrelseformen. Eftersom det ingår ett avsnitt nedan om debatten 
i pressen, där även det aktuella kapitlet i betänkandet berörs, väljer jag att bara 
referera innehållet mer kortfattat. Debatten i pressen startade först när frågan ak
tualiserades i riksdagen i mitten av 1960-talet. Denna debatt fördes både i dags
pressen och i tidskrifter. Ett utmärkande drag var att det framförallt var yngre 
personer som ville åstadkomma en förändring på området. Under slutet av 1960- 
talet avstannade debatten till stor del, för att därefter ta ny fart efter valet år 1970. 
då kommunerna skulle välja styrelser och nämnder inför den nya mandatperio
den 1971-1973. De debattörer som ville övergå till att ha majoritetsstyre grun
dade i allmänhet sitt ställningstagande på behovet av att stimulera det kommuna
la självstyret. Det traditionella samlingsstyret var inte lämpligt därför att det 
medförde alltför mycket kompromissande. Det var negativt för den kommunala 
demokratin i stort, då debatten blev alltför utslätad. Det fanns istället behov av 
att få fram tydligare ideologiska skiljelinjer i politiken. Samlingsstyret var även 
olämpligt därför att det var svårt att utkräva ansvar. Kritiken mot att oppositio
nen inte fick insyn bemöttes med att i riksdagen fick oppositionen utöva sitt in
flytande via utskotten, vilket på kommunal nivå skulle kunna ske via kommu
nernas styrelser och nämnder. Ett annat alternativ var att skapa ett utskottssystem 
i fullmäktige. Anhängarna av majoritetsstyre drog ofta paralleller till det system 
som tillämpades i riksdag och regering.

De debattörer som var anhängare av samlingsstyret menade däremot att kom
promisserna var värdefulla för kommuninvånarna och att de kommunala frågor
na i många fall inte hade så tydlig politisk karaktär. Samlingsstyret var också bra 
utifrån ett maktfördelningsperspektiv. Det borde också vara möjligt att skapa en 
livligare debatt inom ramen för fortsatt samlingsstyre. Den kanske allra allvarli
gaste invändningen var att oppositionens möjligheter till inflytande över kom
munalpolitiken skulle beskäras mycket kraftigt. Att ha utskott i fullmäktige skul
le bli tungrott och inte alls kompensera nackdelarna av att inte längre bli repre
senterad i kommunstyrelsen. De som ville behålla samlingsstyret menade i regel 
att jämförelserna mellan parlamentarism på riksnivå och kommunal nivå inte var 
relevant, då det fanns betydande principiella skillnader mellan de båda nivåernas 
beslutskompetens.215 216

Utredningen företog vidare en tämligen utförlig genomgång och definition av 
olika modeller för majoritetsinslag i kommunernas styrelse. Det handlade om 
fem modeller: Fullständigt genomför! majoritetsstyre, Begränsat majoritetssyre,

215 SOU 1972:32 s 19f.
216 SOU 1972:32 s 21-27.



Samlingsstyre med majoritetsinslag, Samlingsstyre utan majoritetsinslag enligt 
praxis och Samlingsstyre utan majoritetsinslag enligt lag.2'1 De fem modellerna 
varierade sålunda från ett totalt majoritetsstyre till att samlingsstyret skulle ut
sträckas ytterligare och även omfatta proportionella val till uppdragen som ord
förande och vice ordförande i kommunala styrelser och nämnder. Enligt utred
ningen var syftet med de fem modellerna att göra frågan om majoritetsstyre och 
proportionalitet mer konkret. Vissa kommuner hade gjort egna utredningar för att 
stimulera debatten inom ramen forsamlingsstyret.218

1 detta avsnitt gjordes också en sammanfattning av kartläggningen av vilka 
styrelseformer som landets dåvarande 464 kommuner tillämpade. Den visade att 
i 36 kommuner (8 procent) besatte majoriteten alla uppdrag som ordförande och 
vice ordförande i styrelser och nämnder. I ytterligare sju kommuner tilläts bara 
minoriteten utse en enda ordförande eller vice ordförande. Det var sålunda gans
ka ovanligt att införa så mycket majoritetsstyre som lagen möjliggjorde. I 56 
kommuner ( 12 procent) användes ett system med majoritetsmarkering som inne
bar att majoriteten tillsatte alla ordförandeposter, medan minoriteten utsåg samt
liga uppdrag som vice ordförande. När det gällde poster som heltidspolitiker 
fanns sådana i 200 kommuner (43 procent). 1 48 av kommunerna fanns mer än en 
heltidsengagerad, varav 36 kommuner delade upp posterna mellan majoritet och 
opposition. En annan ännu mjukare majoritetsmarkering var att den styrande ma
joriteten tillsatte samtliga tunga ordförandeuppdrag. Med tunga avsågs då kom
munstyrelsen, byggnadsnämnden, skolstyrelsen och socialnämnden.219

Utredningen behandlade också kortfattat graden av konflikt och konsensus i 
kommunerna. 1 denna del byggde uppgifterna på forskning inom det första så 
kallade kommunalforskningsprojektet, som omfattade totalt 36 kommuner. En 
undersökning från år 1967 visade att i det stora flertalet av de ärenden som be
handlades av fullmäktige förekom endast ett yrkande. Voteringar och reservatio
ner var sålunda sällsynta. Enigheten var ännu större i kommunernas styrelse. De 
frågor som oftast medförde konflikter var organisatoriska frågor, utskänknings- 
ärenden samt fritids- och turistfrågor. Det noterades att övergången till större 
kommuner efter undersökningens slut troligen hade medfört en högre konfliktni
vå. Väljarnas uppfattning om graden av enighet i kommunalpolitiken var blan
dad. Det var emellertid bara en låg andel av väljarna som uttryckte åsikten att 
kommunalpolitikerna var alltför angelägna att nå samförståndslösningar. Studien 
visade också att fullmäktiges ledamöter i de flesta fall deltog i den lokala parti
organisationens verksamhet. Samma siffra för ledamöter i kommunala styrelser 
och nämnder var något lägre.220

Genomgången av den parlamentariska situationen i kommuner och landsting 
visade att vid 1970 års val fick ett parti egen majoritet i 161 kommuner, vilket 
utgjorde 35 procent av de totalt 464 kommunerna. I 146 kommunerna hade det 
socialdemokratiska partiet egen majoritet, medan centerpartiet förfogade över

1 SOU 1972:32 s 28f. Samtliga dessa modeller finns definierade i kapitel ett, underrubriken de
finitioner av begrepp, i denna bok. Se s 18f i föreliggande bok.
* SOU 1972:32 s 28ff.
9 SOU 1972:32 s 31 f.
" SOU 1972:32 s 33ff.



egen majoritet i 14 kommuner och folkpartiet i I kommun. Utifrån ett blockper
spektiv hade de socialistiska partierna majoritet i 191 kommuner och de tre bor
gerliga partierna majoritet i 222 kommuner. I 34 kommuner hade ett lokalt parti 
en vågmästarställning mellan de båda politiska blocken och i 17 kommuner hade 
kristen demokratisk samling (kds) en sådan position. Majoritetslåget i kommun
blocken var i många fall ganska stabilt. I 66 procent av blocken betecknades ma- 
joritetsläget som stabilt då ett av de politiska blocken hade minst 55 procent av 
rösterna i valet år 1970. I 34 procent av blocken fanns det däremot en instabil 
majoritet, då inget av blocken hade ett väljarstöd som översteg 55 procent av rös
terna. Det hade intresse for ett införande av majoritetsstyre. I block med stabilt 
majoritetslåge skulle en gruppering i stort sett ständigt befinna sig i en majoritet, 
medan den andra grupperingen var hänvisad till en konstant oppositionsställning. 
Studien visade att de geografiska variationerna inom landet var betydande, då 
kommuner med klar borgerlig majoritet främst fanns i södra Sverige. 1 landets 
norra och mellersta delar fanns det en dominans för kommuner med klar socialis
tisk majoritet."1

Utredningen skisserade också på hur ett kommunalt utskottssystem kunde se 
ut. Det skulle fungera som forum för minoriteten om det skedde en övergång till 
ett majoritetsstyre som innebar att minoriteten inte längre skulle bli representerad 
i styrelser och nämnder. Det påpekades att ett sådant system tidigare hade funnits 
i en hel del kommuner, men då oftast i form av ett beredningsutskott. Dessa ut
skott hade dock slutligen försvunnit under 1960-talet. Vid jämförelser med situa
tionen i riksdag och regering visade det sig att systemet med utskott inte skulle 
bli okomplicerat på kommunal nivå. En komplikation skulle vara att sambandet 
mellan politik och förvaltning inte skulle vara lika direkt, då utskotten inte skulle 
ha några verkställande uppgifter som styrelser och nämnder hade."2

Utredningen tog även upp den kommunala budgetprocessen och behovet av 
ett snabbare valgenomslag innebärande att kommunfullmäktige skulle tillträda 
före årsskiftet efter valet. Ett sådant system skulle dock innebära svårigheter vid 
en övergång till majoritetsstyre, då den nya majoriteten skulle få problem att 
upprätta en budget inom ramen för kommunstyrelsens budgetansvar.221 222

Det fördes också en diskussion om skillnaden mellan reglerad (obligatorisk) 
förvaltning och oreglerad (frivilligt inrättad) förvaltning samt om lagstiftning. 
Utredningen påpekade att kommunernas ansvarsområde var omfattande, vilket 
innebar att en övergång till majoritetsstyre skulle innebära att den sittande majo
riteten skulle få bära ett långtgående ansvar. I fråga om lagstiftningen gällde inte 
minst diskussionen om övergången till majoritetsstyre skulle vara tvingande för 
kommunerna eller om det borde vara frivilligt. I vilket fall som helst skulle det 
vara nödvändigt att ta bort lagstiftningen om proportionella val. Det fördes också 
diskussioner om behovet av att kunna avsätta styrelser och nämnder genom en

221 SOU 1972:32 s 38-43
222 SOU 1972:32 s49ff. 
221 SOU 1972:32 s 53ff.



misstroendeförklaring under en pågående valperiod och möjligheten att ha nyval 
på den kommunala nivån."’4

Avslutningsvis lyftes några diskussionsfrågeställningar som framförallt gällde 
övergripande för- och nackdelar med det rådande samlingsstyret och ett framtida 
majoritetsstyre. Utredningen konstaterade slutligen att de inte hade tagit ställning 
till om samlingsstyret skulle behållas eller om det borde ske en övergång till ma
joritetsstyre. Betänkandet syftade till att stimulera en debatt i frågan.""'

Betänkandet innehöll också flera bilagor. Den viktigaste av dessa var hur upp
dragen som ordförande och vice ordförande i kommunala styrelser och nämnder 
fördelades mellan partierna under valperioden 1971-1973.Denna studie har 
behandlats ovan och den kommer också till användning i kapitel 8, där den utgör 
ett underlag vid studien av fördelningen mellan kommuner med samlingsstyre 
och samlingsstyre med majoritetsmarkeringar.

Betänkandet fick viss uppmärksamhet på tidningarnas ledarsidor. Dagens Ny
heter (liberal) kommenterade inte betänkandet på ledarsidan under den aktuella 
perioden. Det gjorde däremot Svenska Dagbladet (m). Tidningen ansåg att be
tänkandet inte innehöll några större nyheter, men det hade ändå skett ett antal 
välbehövliga preciseringar. Det konstaterades att många kommuner hade väldigt 
stabila majoritetsförhållanden, varvid utsikterna för maktskiften var närmast obe
fintliga. Detta faktum borde ge en tankerställare till de politiker som var anhäng
are av att införa majoritetsstyre. Det allra sämsta alternativet enligt tidningen var 
den styrelseform som innebar att oppositionen inte skulle få vara med i några 
styrelser och nämnder och därmed helt stå utanför den beredande fasen i besluts
processen. Alternativet med att majoriteten bara skulle ta samtliga platser i 
kommunstyrelsen var däremot bättre. 1 både fallen var det emellertid nödvändigt 
att det inrättades utskott i fullmäktige, där oppositionen erhöll möjlighet att ta 
ställning till förslagen innan de hamnade på fullmäktiges bord. Om det inte till
kom några sådana utskott skulle oppositionen bli nästan helt förlamad. Systemet 
med utskott skulle dock bli tungrott. Den bästa formen av majoritetsstyre, om 
någon sådan ändå skulle införas, var enligt Svenska Dagbladet att den politiska 
majoriteten fick tillsätta alla heltidspolitiker. 7

Arbetet (s) tog in en debattartikel som var skriven av statsvetaren Agne Gus
tafsson. Han var socialdemokratisk ledamot av den kommunaldemokratiska ut
redningen. Gustafsson kunde sålunda kommentera utredningsarbetet på ett initie
rat sätt. Han hänvisade även till det socialdemokratiska partiets interna rådslag i 
frågan. Där hade det dock framkommit olika ståndpunkter om lämpligheten av 
att införa en kommunal parlamentarism. Däremot fanns det enighet i partiet om 
att kommunalpolitiken måste bli mer markerad och profilerad. Han kommente
rade att moderaterna tycktes ha tagit ställning för att införa kommunal parlamen
tarism. Enligt Agne Gustafsson var det verkliga syftet att försöka tvinga fram en 
borgerlig samling i kommunerna." s 224 225 * 227 228

224 SOU 1972:32 s 56f.
225 SOU 1972:32 s60f.
22f’ SOU 1972:32 s 63-149.
227 Svenska Dagbladet 1972-04-30.
228 Arbetet 1972-05-18.



Växjöbladet (c) valde att på ledarsidan citera ledare, publicerade i fyra andra 
tidningar. Sydsvenska Dagbladet (oberoende liberal) ansåg att det borde ske en 
försöksverksamhet med begränsat majoritetsstyre i ett mindre antal kommuner. 
Därefter skulle det finnas bättre förutsättningar att på nytt pröva frågan. Även 
Barometern (m) hade sympati för en försöksverksamhet, men ansåg också att al
ternativen med majoritetsstyre i bara kommunstyrelsen eller samlingsstyre med 
majoritetsmarkering var tänkbara. Folkbladet Östgöten (s) var i stort sett positiv 
till att införa majoritetsstyre, då det skulle tvinga partierna att skapa mer klara al
ternativ i kommunalpolitiken. Det skulle utgöra en positiv stimulans för den 
kommunala demokratin. Sundsvalls Tidning (liberal) var negativ till att göra en 
förändring, inte minst därför att det rådde stor konsensus i den kommunala poli
tiken, vilket uppskattades av flertalet medborgare.229 På nyhetsplats fanns en ar
tikel om att centerpartiets ungdomsförbund (CUF) på sin förbundsstämma hade 
tagit ställning mot att införa kommunal parlamentarism. Motivet var att en sådan 
förändring kunde försvaga den kommunala debatten.

Skånska Dagbladet (c) kommenterade inte frågan på ledarsidan. Samma sak 
gällde Kronobergaren (s). Smålandposten (m) och Ny Dag (vpk).' ’’

Kommunaldemokratiska utredningen 1975
I april 1975 lämnade den kommunaldemokratiska utredningen sitt så kallade hu
vudbetänkande. I det ingick också ett förslag till ny kommunallag. Det senare 
hade dock huvudsakligen utformats av kommunallagsutredningen, som hade 
lämnat sitt betänkande i september 1974.* 2 '2 Båda betänkandena var omfattande, 
men min framställning nedan inriktas främst på de kommunala styrelseformerna. 
Dessa frågor ägnades ett särskilt kapitel i betänkandet. Inledningsvis framhölls 
att kommunerna av tradition hade tillämpat ett samlingsstyre som innebar att par
tierna hade blivit representerade i de kommunala organen i relation till det antal 
röster/mandat som de hade fått i valen. Under senare år hade det förts en diskus
sion om behovet av ett mer utpräglat majoritetsstyre eller något mellanting med 
vissa majoritetsmarkeringar såsom att majoriteten besätter alla uppdrag som ord
förande i styrelser och nämnder. En förändring på området som innebar en över
gång till majoritetsstyre, ibland benämnt kommunal parlamentarism, skulle kräva 
att kommunalagens regler om proportionella val skulle tas bort helt eller enbart 
tor valen till kommunstyrelsen. Utredningen gjorde också en historisk tillbaka
blick på samma sätt som i 1972 års betänkande. Detta betänkande hade även va
rit föremål för behandling inom partierna genom en remiss. Minoritetens möj
ligheter till insyn var ett spörsmål som ofta återkom i remissvaren.''’

229 Växjöbladet 1972-05-16.
210 Växjöbladet 1972-06-17.
2.1 Kronobergaren hade däremot inne en ledarartikel om behovet av god kommunal information. 

Kronobergaren 1972-07-15.
2.2 SOU 1974:99 s 3 och SOU 1975:41 s 13ff.
2" SOU 1975:41 s 145-151.



Utredningen hade gjort en uppföljande studie av styrelseformerna i de svenska 
kommunerna under mandatperioden 1974-1976, vilken sålunda skulle jämföras 
med studien i 1972 års betänkande som avsåg mandatperioden 1971-1973. Det 
visade sig att majoritetsmarkeringarna var klart fler under den senare perioden. 
Andelen kommuner där det förekom majoritetsmarkeringar hade stigit från 
knappt 30 procent 1971 till 60 procent 1974. I 70 kommuner (25 procent av alla 
kommuner) var markeringarna mest tydliga. Det innebar att majoriteten tillsatte 
alla uppdrag som heltidspolitiker och som ordförande och vice ordförande i sty
relser och nämnder. Ett system där majoriteten tog hand om alla uppdrag som 
ordförande och vice ordförande, men inte alla heltidsuppdrag, fanns i 95 kom
muner (34 procent). Den minsta majoritetsmarkeringen som innebar att majorite
ten hade alla ordförandeposter fanns i 63 kommuner (23 procent)/ ’4

Vidare fördes en diskussion om det vid en övergång till ett större inslag av 
majoritetsmarkeringar fanns behov av att ge minoriteten rimliga villkor. Det 
kunde bl.a. handla om utskott i fullmäktige, ökade ekonomiska resurser, frigöra 
resurser som skulle fungera som administrativt stöd samt att göra ändringar av 
arbetsformerna. ° Till styrelseformerna räknades även heltidspolitikemas situa
tion. Antalet heltidspolitiker hade ökat och 1974 fanns det kommunalråd i 200 av 
de 278 kommunerna. I de mindre kommunerna fanns det normalt bara ett kom
munalråd som innehade posten som kommunstyrelsens ordförande. Antalet 
kommuner med bara ett kommunalråd uppgick till 137, vilket innebar att nästan 
precis hälften av kommunerna hade en sådan organisation.216

När utredningen sedan tog ställning till vilka styrelseformer som borde finnas 
i kommunerna var utgångspunkterna följande: att politikerna och partierna skulle 
ha goda arbetsvillkor, att väljarna på ett tydligt sätt skulle bli medvetna om vilket 
eller vilka partier som hade det främsta politiska ansvaret i den egna kommunen, 
att det skulle finnas en beslutsordning som möjliggjorde att beslut fattades inom 
rimlig tid samt att medborgarnas inflytande skulle underlättas genom att det 
fanns ett ömsesidigt utbyte av information mellan väljare och valda. En annan 
förutsättning för förändringar var att kommunerna skulle ha olika valmöjligheter 
gällande styrelseformerna. Det innebar att det inte skulle finnas något tvingande 
regelverk. Utredningen avvisade ett fullständigt majoritetsstyre, där majoriteten 
tog hand om alla platser i styrelser och nämnder, då en sådan ordning skulle ge 
minoriteten alltför stora svårigheter att verka. Även alternativet med ett mer be
gränsat majoritetsstyre, där majoriteten tog alla platser i kommunstyrelsen, avvi
sades. Motiven var att det skulle krävas ett utskottssystem i fullmäktige, att det 
skulle begränsa kommunernas autonomi att utforma sin egen organisation, att 
nästan två tredjedelar av kommunerna hade stabila majoritetslägen som skulle 
medföra att maktskiften inte var särskilt sannolika, att minoritetens situation inte 
skulle bli tillfredsställande och att det skulle försvåra ett snabbare valgenomslag.

Alternativet med samlingsstyre enligt lag ansågs inte gångbart. Det fanns sär
skilt två skäl till det, dels att det omöjliggjorde en tydlig ansvarsfördelning mel

2.4 SOU 1975:41 s 151 f.
2.5 SOU 1975:41 s I52ff. 
2M SOU 1975:41 s 154ff.



lan majoritet och minoritet, dels att övergången till fler majoritetsmarkeringar i 
kommunerna redan hade nått ganska långt.

Alternativet om samlingsstyre med majoritetsmarkeringar var däremot bättre 
ur båda dessa synvinklar. Inom ramen för denna modell fanns det också tydliga 
möjligheter till variationer. Utredningen förespråkade en mindre långtgående va
riant, benämnd samlingsstyre med vissa majoritetsinslag. Den innebar att majori
teten tog hand om samtliga poster som ordförande, men lät minoriteten tillsätta 
uppdragen som vice ordförande. En sådan uppdelning innebar att det ändå klart 
framgick vilken gruppering som hade huvudansvaret för den politik som fördes i 
kommunen. Genom att minoriteten var representerade i presidierna fick de full
god insyn i den beredande processen, vilket klart underlättade minoritetens möj
ligheter att verka. Utredningen var dock motståndare till en lagstiftning som in
nebar att minoriteten alltid skulle tillförsäkras uppdragen som vice ordförande, 
utan det borde vara helt upp till kommunerna själva att avgöra vilken praxis som 
skulle tillämpas.

Om en kommun hade flera heltidsengagerade politiker var det lämpligt att en 
minoritetsföreträdare hade uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsen, 
men även det var en fråga som varje kommun skulle avgöra på egen hand.

Ett annat alternativ var att det inrättades uppdrag som oppositionsföreträdare 
utan koppling till någon presidiepost. Utredningen föreslog också i konsekvens 
med vad som redan framförts att lagstiftningen om proportionella val skulle fin
nas kvar. Vidare föreslogs att valen till presidierna bara skulle avse ett år, vilket 
skulle underlätta vid situationer där majoriteten i fullmäktige förändras under 
pågående period. Dessutom borde det finnas möjlighet att utse en tillfällig ordfö
rande vid sjukdom eller annan frånvaro.2 7 Utredningen betonade även heltidspo- 
litikemas viktiga funktion i kommunalpolitiken. Däremot saknades skäl att göra 
någon lagreglering av innehållet i uppdragen.238 *

När det gäller styrelseformerna var dock inte utredningen helt enig. Centerns 
båda ledamöter reserverade sig nämligen till förmån för en lagreglering av sam
lingsstyret. De ansåg att valen till presidierna skulle omfattas av lagen om pro
portionella val, varvid minoriteten alltid skulle fa tillsätta uppdragen som vice 
ordförande. Den proportionella metoden skulle även tillämpas vid val av arbets
utskott. 31

En del av utredningens arbetsmaterial presenterades i ett separat betänkande, 
vilket var bearbetat av ett antal forskare. I fråga om styrelseformerna var dock 
materialet relativt begränsat.240 241

Även om utredningens huvudbetänkande sålunda lades fram år 1975 fortsatte 
utredningen sitt arbete fram till år 1977. Det sista betänkandet benämndes Före
tagsdemokrati i kommuner och landsting, men där togs inte frågan om den 
kommunala styrelseordningen upp. 41

2.7 SOU 1975:41 s 165-176 och 183f samt SOU 1975:42 s 35-42. SOU 1975:42 varen samman- 
fattning av huvudbetänkandet, där frågan om den kommunala styrelseordningen också togs upp.

2.8 SOU 1975:41 % Mbit.
229 SOU 1975:41 s 466.
240 SOU 1975:46s 263-270.
241 SOU 1977:39.



Dagens Nyheter (liberal) kommenterade frågan på ledarplats när utredningens 
betänkande presenterades. Tidningen ansåg att samlingsstyret hade suddat ut de 
olika partiernas profil alltför mycket och lett till oklara ansvarsförhållanden. Ut
redningens förslag till markeringar från majoritetens sida var enligt tidningen en 
förnuftig medelväg. Minoritetens rätt till insyn fick inte åsidosättas.24“

Svenska Dagbladet (m) behandlade utredningen på ledarplats vid ett tillfälle, 
dock utan att ta upp styrelseformen.24j

I april 1975 hade Skånska Dagbladet (c) två ledare om kommunal demokrati, 
dock utan att beröra styrelseformen.242 243 244 1 maj 1975 berördes styrelseformen speci
fikt. Det framhölls att utredningen hade kommit fram till att kommunerna borde 
ha samlingsstyre med vissa majoritetsmarkeringar. Enligt tidningen var det en 
form av begränsat majoritetsstyre, som innebar att majoriteten skulle tillsätta 
samtliga ordförandeposter och heltidsuppdrag. Vice ordförandeposterna borde 
däremot tillfalla minoriteten. Tidningen var inte helt tillfreds med det, då det inte 
var tillräckligt med vice ordförandeposterna i större kommuner för att få en god
tagbar insyn i den kommunala verksamheten. Det mest positiva i utredningen var 
att socialdemokraterna verkade ha släppt tanken på att införa ett renodlat majori
tetsstyre. Det framhölls att kommunerna troligen skulle få handlingsfrihet att 
själv avgöra vilka majoritetsmarkeringar som skulle tillämpas, men att den re
kommendation som framfördes av riksdagen sannolikt skulle få ett stort lokalt 
genomslag. Tidningen konstaterade att i llertalet kommuner hade samregerandet 
fungerat mycket bra. Om det blev en övergång till större majoritetsmaikeringar 
var det viktigt att minoritetens insynsmöjligheter blev goda."4'

I juni 1975 togs styrelseformen upp i anslutning till att centern hade antagit 
ett program för den kommunala demokratin. Tidningen var överens med centern 
om samlingsstyrets fördelar, inte minst utifrån ett medborgarperspektiv. Det 
fanns även nackdelar, bl.a. om minoritetsföreträdare besatte viktiga uppdrag som 
planeringsfrågor. Det noterades att övergången till större majoritetsmarkeringar 
hade skett i kommuner både med socialistisk och borgerlig majoritet.246

Arbetet (s) var flitliga med att kommentera frågorna om den kommunala de
mokratin på sin ledarsida och styrelseformen berördes vid liera tillfällen. I juni 
1975 gjordes det en koppling mellan den kommunala demokratin och behovet av 
demokrati på nationell nivå.247 248 1 juli 1975 kommenterades betänkandet från ut
redningen mer självständigt.24N Redan nästa dag gav tidningen mer utförliga 
kommentarer och då om vilken styrelseform som borde tillämpas i kommunerna. 
Arbetet relaterade till att partierna i utredningen, med undantag för centern, hade 
gjort en kompromiss i fråga om styrelseformen som innebar att de proportionella 
valen av ledamöter skulle behållas i kommunerna. Det rekommenderades att 
kommunerna borde ha samlingsstyre med majoritetsmarkeringar, som innebar att

242 Dagens Nyheter 1975-05-29.
243 Svenska Dagbladet 1975-07-07.
244 Skånska Dagbladet \ 975-04-17 och 1975-04-21
243 Skånska Dagbladet 1975-05-29,
246 Skånska Dagbladet 1975-06-23.
247 Arbetet 1975-06-08.
248 Arbetet 1975-07-07.



majoriteten skulle tillsätta alla ordförande, medan minoriteten fick besätta upp
dragen som vice ordförande.249 * Nästa kommentar kom i slutet av samma månad, 
men berörde inte styrelseformen."'11

I augusti 1975 var frågan åter behandlad i ledaren, då beroende på att social
demokraterna på riksnivå hade skickat ut material till sina kommunala politiker. 
Det skulle fungera som ett stöd när de tog ställning till utredningen vid remiss
behandlingen. Enligt Arbetet skulle utredningsförslaget om styrelseformen ses 
dels som en effekt av den faktiska utvecklingen i form av att fler kommuner hade 
övergått till större majoritetsmarkeringar sedan år 1971, dels att förslaget allmänt 
genomsyrades av att kommunerna skulle ha en stor egen handlingsfrihet. Kom
promissen kunde sägas utgöra ett mittenaltemativ av de olika modeller för styrel
seformen som utredningen hade diskuterats. Det konstaterades att utifrån materi
alet till den kommande socialdemokratiska partikongressen var frågan om sam
lingsstyre eller majoritetssyre inte längre lika kontroversiell i partiet. Den kom
promiss som gjorts i utredningen hade därför sannolikt fått ökat stöd i partiet. 
Den låg i linje med partiledningens förslag till nytt kommunalprogram, som an
gav att det borde ske vissa majoritetsmarkeringar i landets kommuner. Syftet var 
att det tydligt skulle framgå vilken politisk gruppering som hade ansvaret för po
litiken. Samtidigt var det viktigt att minoriteten fick god insyn.251

I Kronobergaren (s) kommenterades frågan på ledarplats vid två olika tillfäl
len. Den första tog upp styrelseformerna redan i nibriken: ”Samregerandet i 
kommunerna på gott och ont.” Det framhölls att när alla partier hade säte i kom
munstyrelsen ledde det ofta till långgående kompromisser, varför besluten fattas 
i enighet. Under sådana omständigheter ter sig konfrontationen i valrörelserna 
som något konstlad. Nackdelen med samlingsstyret var alltså att partiernas vilja 
inte alltid kom till uttryck. Frågan var då om ett majoritetssyre var bättre. Med 
ett sådant styre skulle det bli tydligare linjer mellan partierna i kommunerna. En
ligt tidningens ledarskribent skulle det inte vara så lyckat.

Ett skäl till det var att i många av landets kommuner skulle det aldrig bli aktu
ellt med några maktskiften, då ett av de båda politiska blocken hade ett så starkt 
väljarstöd. Flertalet av de kommuner som låg söder om Dalälven skulle fa styrel
ser och nämnder som enbart bestod av borgerliga politiker, medan huvuddelen 
av kommunerna i landets norra del skulle ha kommunala organ med enbart soci
aldemokrater. En övergång till majoritetsstyre kunde visserligen innebära en viss 
stimulans att åstadkomma maktskiften, men det fanns också en klar risk för att 
maktskiften var så avlägsna att minoritetens politiska intresse avtog. Kronober
garen konstaterades att utredningen ville ha kvar samlingsstyret. Det borde dock 
ske majoritetsmarkeringar genom att majoriteten tog hand om alla ordförande- 
och heltidsuppdrag, medan minoriteten fick tillsätta posterna som vice ordföran
de. Enligt ledarskribenten fanns det behov av att minoriteten fick tillsätta heltids- 
arvoderade politiker för att få insyn och information.252

249 Arbetet 1975-07-08.
25,1 Arbetet 1975-07-27.
251 Arbetet 1975-08-27.
252 Kronobergaren 1975-05-29.



I den andra artikeln framhölls att utredningen hade gått försiktigt fram när det 
gällde frågan om majoritetsstyre eller samlingsstyre. Utredningen hade stannat 
för att majoriteten skulle tillsätta samtliga ordförandeposter, medan minoriteten 
borde få vice ordförandeposterna. Rekommendationerna var emellertid inte kate
goriska. Istället hade tidningen sympatier för att i tunga organ borde den politis
ka majoriteten få tillsätta både ordförande och vice ordförande. Denna åsikt ba
serades på att en ordförandes frånvaro inte skulle riskera att leda till några kom
plikationer för majoriteten.“5 ’

Smålandposten (m) diskuterade den kommunala demokratin på ledarsidan vid 
ett tillfälle. Den tog upp vad utredningen kunde tänkas komma fram till, utan att 
beröra styrelseformen.254

Växjöbladet (c) tog upp frågan på ledarplats vid två tillfällen. Vid det första 
tillfallet i juni 1975 ansåg tidningen att utredningens förslag var ett steg mot att 
införa majoritetsstyre som kunde ifrågasättas. Tidningen ville ha haft ett helt pro
portionellt tillsättningsförfarande av ordförandeposterna, varigenom fler goda 
krafter skulle tas i anspråk för viktiga poster. Det bästa vore att ett sådant sam- 
styre infördes så fort som möjligt.“' I juli 1975 pläderade tidningens ledare för 
centerns förslag om att minoriteten enligt lag skulle få tillsätta alla poster som 
vice ordförande. Det hade varit enkelt då utredningen ansåg att en sådan ordning 
var mest lämplig, men att utredningens majoritet inte ville reglera i lag.“56

1 Arbetartidningen Ny Dag (vpk) kommenterades kommunala styrelseformer 
mer indirekt i en artikel om en sakpolitisk fråga på kommunal nivå. I artikeln 
framfördes uppfattningen att: "När den konfliktfria samregerandet upphöjs till 
högsta princip i kommunalpolitiken reduceras medborgarnas inflytande och syn
punkter på ett häpnadsväckande sätt".257

Remissbehandlingen av den kommunal
demokratiska utredningen 1975
Den kommunaldemokratiska utredningen skickades i juni 1975 ut på en bred re
miss, där remisstiden gick ut i november 1975. I genomgången nedan berörs bara 
frågan om den kommunala styrelseordningen. Det skall inledningsvis påpekas att 
knappt två tredjedelar av landets kommuner tog upp frågan om styrelseordningen 
i sina yttranden. Remissbehandlingen visade att en mycket klar majoritet av re
missinstanserna delade utredningens uppfattning om att kommunerna skulle ha 
stor handlingsfrihet vid valet av styrelseordning. En av dessa instanser var kom
munernas egen intresseorganisation kommunförbundet. En annan bedömning 
som delades av flertalet remissinstanser var att det borde göras vissa majoritets
markeringar för att visa vilken politisk gruppering som hade det huvudsakliga 251

251 Kronobergaren 1975-07-15.
254 Smålandposten 1975-06-17.
2,5 Växjöbladet 1975-06-10.
2W Växjöbladet 1975-07-21.
257 Arbetartidningen Ny Dag nr 33 1975. Frågan handlade om barnomsorgen i Kåvlinge kommun.



ansvaret for kommunalpolitiken. Ungefär hälften av de kommuner som behand
lade styrelseordningen i sina yttranden intog denna ståndpunkt. Det fanns emel
lertid varierande uppfattningar om hur omfattande som majoritetsinslagen skulle 
vara. Kommunförbundet såg svårigheter med ett renodlat samlingsstyre, då det 
ur ansvarssynpunkt fanns svårigheter med att välja ordförande i styrelser och 
nämnder som tillhörde den politiska minoriteten i kommunen. Förbundet notera
de att antalet kommuner som hade någon form av majoritetsmarkering hade stigit 
klart under senare år.

Det fanns dock några kommuner, Hallsberg och Arboga, som förespråkade ett 
begränsat majoritetsstyre, där minoriteten utestängdes från kommunstyrelsen, 
heltidsuppdrag och alla presidieposter i styrelser och nämnder. Även det social
demokratiska ungdomsförbundet (SSU) var anhängare av en denna modell. Un
gefär 40 kommuner ansåg att den politiska majoriteten skulle besätta alla presi
dieposter och heltidsuppdrag. Bland de kommuner som förespråkade denna ord
ning fanns Nynäshamn, Sigtuna. Sundbyberg, Värmdö, Oxelösund, Norrköping, 
Åtvidaberg, Eda, Hagfors, Storfors, Hällefors, Ljusnarsberg, Fagersta, Hallsta- 
hammar, Kungsör, Köping, Norberg, Surahammar, Hedemora, Smedjebacken, 
Bollnäs, Hofors, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Sollefteå, Bräcke, Kalix och 
Kiruna. Motivet var dels att det gav ett tydligt ansvar för den sittande majorite
ten, dels att majoriteten borde ha vice ordförandeposterna därför att dessa vid 
behov kunde behöva täcka upp för ordförandena.

Några kommuner, Högsby, Vårgårda, Svenljunga, Aneby, Nordmaling och 
Vindeln, ansåg att det befintliga systemet med samlingsstyre enligt praxis funge
rade väl. Vara kommun gick ett steg längre och ville vidareutveckla samlingssty- 
ret. Ett antal kommuner ansåg att utredningen hade förordat alltför kraftiga majo- 
ritetsmarkeringar. De framförde därför krav på att de proportionella valen även 
skulle utsträckas till val av ordförande och vice ordförande. Till dessa hörde föl
jande 13 kommuner: Strängnäs, Gislaved, Söderköping, Vaggeryd, Mörbylånga, 
Hässleholm, Alvesta. Älmhult, Varberg, Borås, Vara, Robertsfors, Tranås och 
Åre. Lidköpings kommun ansåg att den proportionella valmetoden borde använ
das även vid val av heltidsposter. Totalt var det runt 50 kommuner anhängare av 
ett samlingsstyre där minoriteten fick tillsätta presidieuppdrag, framförallt i fonn 
av poster som vice ordförande. Flertalet av dessa ansåg att det borde regleras i 
lag. Till dessa skall alltså läggas att ungefär hälften av kommunerna som yttrade 
sig om styrelseordningen ansåg att det borde vara samlingsstyre med inslag av 
majoritetsmarkeringar. Ulricehamns kommun ansåg att det var svårt att ta ställ
ning till utredningens förslag då begreppen majoritet och minoritet inte var till
räckligt definierade. Förslaget om ettåriga mandatperioder vid presidievalen av
styrktes av ungefär två tredjedelar av remissinstanserna. Motivet var framförallt 
bristen på kontinuitet och det kunde bli svårt att rekrytera personer till uppdragen 
under dessa förhållanden.~5S

Vid en kontroll av det politiska majoritetslaget i de kommuner som nämns 
ovan visar det sig att det fanns ett tydligt mönster gällande synen på vilken sty
relseordning som borde tillämpas i kommunerna. Kommuner som hade en socia- 2

2S* Regeringsakt, kommundepartementet 1976-05-20 och proposition 1975/76: 187 s 122-129.



listisk majoritet i fullmäktige var mer positiva till samlingsstyre med maximal 
majoritetsmarkering än kommuner med borgerlig majoritet. De kommuner som 
nämns som anhängare av ett majorsstyre utöver vad som den befintliga lagstift
ningen medgav, Arboga och Hallsberg, hade båda socialistisk majoritet i full
mäktige. Socialdemokraterna hade till och med egen majoritet. De kommuner 
som ansåg att majoriteten skulle tillsätta samtliga presidieuppdrag hade till en 
mycket hög andel socialistisk majoritet. Av de kommuner som ansåg att det bor
de vara samlingsstyre enligt praxis eller samlingsstyre med lagstiftning som in
nebar att minoriteten hade rätt att kräva proportionella val till presidier hade alla 
utom en borgerlig majoritet. Det kan konstateras att borgerligheten hade en 
mycket mer positiv inställning till samlingsstyre än de socialistiska partierna.259 
Källmaterialet visar att det inte var ovanligt med konflikter i kommunerna när 
yttrandena antogs. Det förekom att borgerliga politiker motsatte sig yttranden där 
en socialdemokratisk majoritet drev igenom att den kommunen förespråkade 
samlingsstyre med maximal majoritetsmarkering.260

Skånska Dagbladet (c) kommenterade i december 1975 styrelseformen i sam
band med att centerns ledamöter hade lämnat en reservation i styrelsen för kom
munförbundet vid remissbehandlingen av utredningen. Tidningen fann det moti
verat med vissa majoritetsmarkeringar i kommunerna. Dessutom ansåg tidningen 
att centerns krav på lagstiftning för att stoppa långtgående majoritetsmarkeringar 
i viss mån stred mot principen om en stor kommunal självstyrelse.261 262 * På nyhets
plats tog tidningen under november och december år 1975 upp de remissvar som 
kommunerna lämnade över utredningen om den kommunala demokratin. Det 
fanns några exempel på att centerpartistiska ståndpunkter i form av reservationer 
fick ganska stort utrymme i tidningen. Samma sak gällde när partierna presente
rade sina program inför valet år 1976. J'~

Arbetet (s) kommenterade i oktober 1975 styrelseformerna specifikt. Enligt 
tidningen medförde samlingsstyret svårigheter för medborgarna att få klarhet om 
vilken politisk gruppering som hade ansvaret för politiken. Ledaren fokuserade 
sedan på socialdemokraterna i Malmö, där representantskapet hade förordat att 
partiet efter valet år 1976 skulle ta hand om alla kommunalrådsposter med rotel- 
ansvar. Minoriteten skulle få behålla posterna som vice ordförande/”

1 mars månad 1976 kommenterades remissvaren över utredningen. I fråga om 
styrelseformen var inte remissinstanserna helt eniga, men det fanns en bred upp
slutning bakom den valfrihet som hade förespråkats av utredningen. Det var få 
aktörer som ville ha ett långtgående majoritetsstyre genom att avskaffa de pro
portionella valen till kommunstyrelsen.264

På nyhetssidorna tog Arbetet upp kommunernas remissvar på utredningen. 
Det skedde under november och december 1975. 1 anslutning till det behandlade

259 Allmänna valen 1973 s 363-375.
260 Regeringsakt, kommundepartementet 1976-05-20.
261 Skånska Dagbladet 1975-12-15.
262 Skånska Dagbladet 1975-11-04, 1975-11-13, 1975-11-16, 1975-11-21, 1975-11-25, 1975-11-29, 

1975-12-03, 1975-12-10 och 1976-06-15.
262 Arbetet \ 975-10-18.
264 Arbetet 1976-03-07.



arbetarkommunerna i Skånes kommuner utredningen, vilket fick uppmärksamhet 
i tidningen. Krav på ett fullt genomfört majoritetsstyre förekom knappast alls. 
Ståndpunkterna gällde istället olika grader av majoritetsmarkeringar, men där 
den proportionella sammansättningen av de kommunala organen alltså skulle be
stå. I en del av kommunerna, exempelvis Helsingborg, förekom oenighet om hur 
långtgående markeringar som var mest lämpliga.265 * 267 * Under våren 1976 förekom 
det i några fall att de politiska partierna, främst socialdemokraterna, tog ställning 
till vilken styrelseform som borde tillämpas under den kommande valperioden. 66

Kronobergaren (s) behandlade frågan på de lokala nyhetssidorna i två olika 
sammanhang. I Lessebo kommun förekom viss oenighet, då en av centerns le
damöter i fullmäktige reserverade sig till förmån för att kommunen borde fram
föra synpunkten att minoriteten i fullmäktige alltid skulle få posterna som vice 
ordförande i styrelser och nämnder. Fullmäktige var dock helt enigt om att de 
proportionella valen till styrelser och nämnder skulle bestå. “671 Alvesta kommun 
rådde däremot enighet om att principen om att majoriteten alltid skulle besätta 
ordförandeposterna och minoriteten vice ordförandeposterna borde slås fast i 
lagstiftningen. I konsekvens med det skulle de proportionella valen till de kom
munala organen naturligtvis behållas.'6X Tidningen rapporterade också om det 
yttrande som Älmhults kommun skulle lämna.269 270 271

För det andra handlade det om ståndpunkter som socialdemokraterna intog i 
några av länets kommuner inför mandatperioden 1977-1979. Socialdemokrater
na i Alvesta och Markaryds kommuner förde fram uppfattningen att i händelse 
av fortsatt borgerlig majoritet i de båda kommunerna skulle partiet lämna över 
sina ordförandeposter till de borgerliga partierna. Socialdemokraterna hade den 
principiella uppfattningen att det eller de partier som hade majoritet i fullmäktige 
skulle ta huvudansvaret för politiken genom att besätta alla ordförandeposter. 
Minoriteten skulle däremot få samtliga uppdrag som vice ordförande. Om det 
blev socialistisk majoritet i kommunfullmäktige skulle denna alltså i gengäld ta 
alla ordförandeuppdrag.2 11

I Smålandsposten (m) förekom under hösten 1975 referat från kommunerna 
när de lämnade sina yttranden över utredningen. I Växjö var socialdemokraterna 
och de tre borgerliga partierna delvis oeniga om vilken styrelsefonn som borde 
gälla i kommunerna. De borgerliga partierna ansåg att det skulle lagstiftas om att 
minoriteten alltid skulle få uppdragen som vice ordförande i de kommunala or
ganen. Som styrelseform förordade de borgerliga partierna samlingsstyre med 
majoritetsmarkering, innebärande att majoriteten tillsatte samtliga uppdrag som 
ordförande.“71 I Alvesta var politikerna eniga om att inta i stort sett samma upp

2fi5 Till exempel Arbetet 1975-11-06, 1975-11-08, 1975-11-11, 1975-11-12, 1975-11-13, 1975-11- 
15, 1975-1 1-16, 1975-11-20, 1975-11-21, 1975-11-22, 1975-11-25, 1975-11-26, 1975-1 1-27, 1975- 
I 1-28, 1975-11-29, 1975-12-09, 1975-12-12,

2“ Till exempel Arbetet 1976-03-03.
267 Kronobergaren 1975-11 -24.
2i’)l Kronobergaren 1975-12-06.
269 Kronobergaren 1975-12-05
270 Kronobergaren 1975-11-28 och 1976-03-29.
271 Smålandposten 1975-11-28.



fattning som den borgerliga majoriteten i Växjö. Minoriteten skulle utöver upp
dragen som vice ordförande även fä tillsätta ett oppositionsråd."72 När det gällde 
partiernas syn på styrelseformen inför valet år 1976 ville socialdemokraterna i 
Markaryd att från nästa mandatperiod skulle majoriteten tillsätta samtliga ordfö
randeposter. Om partiet skulle ta över majoriteten skulle de ta samtliga ordföran
deuppdrag. men om den borgerliga majoriteten bestod måste de tillsätta alla ord
förandeposter. Minoriteten skulle få uppdragen som vice ordförande.27’

Växjöbladet (c) rapporterade på nyhetssidorna om kommunernas remissvar. I 
Växjö och Alvesta kommuner uppmärksammades styrelseformen."74 I Växjö 
kommun drev centem partilinjen från riksplanet om att uppdragen som vice ord
förande enligt lag skulle tillfalla minoriteten. De övriga borgerliga partierna gick 
på samma linje och denna ståndpunkt segrade vid voteringen."7 Alvesta kom
mun ansåg att det borde fastslås i lag att majoriteten tog alla ordförandeposter, 
medan minoriteten garanterades vice ordförandeposter."77’

Regeringens proposition 1976
I maj månad 1976 lämnade regeringen en proposition med förslag gällande den 
kommunala demokratin och förslag till ny kommunallag. Förslagen byggde till 
stor del på vad som hade lagts fram av kommunallagsutredningen och av den 
kommunaldemokratiska utredningen. Ansvarigt statsråd för propositionen var 
kommunminister Hans Gustafsson. 7 I framställningen nedan berörs i stort sett 
bara frågorna om den kommunala styrelseordningen.

Statsrådets synpunkter avvek inte i någon större utsträckning från den kom
munaldemokratiska utredningens förslag och vad som hade tillstyrkts av flertalet 
remissinstanser. Det innebar att regeringen inte föreslog några ändringar av lag
stiftningen, utan den proportionella metoden vid val till styrelser och nämnder 
skulle finnas kvar även i framtiden. Ett införande av majoritetsstyre i någon form 
avvisades sålunda, främst med motiveringen att det skulle leda till alltför ogynn
samma arbetsförhållanden för minoriteten i kommunen. När det gällde fördel
ningen av uppdragen som ordförande och vice ordförande borde varje kommun 
liksom tidigare ha full handlingsfrihet att välja den modell som utifrån de lokala 
förhållandena ansågs mest lämpligt. Statsrådet avvisade alltså den ordning som 
benämndes samlingsstyre enligt lag. Minoriteten skulle inte med automatik ges 
möjlighet att tillsätta uppdragen som vice ordförande genom en utvidgning av 
lagen om proportionella val till att även omfatta presidierna. Det skulle dessutom 
innebära vissa lagtekniska svårigheter med att utforma en sådan ordning. Slutsat
sen var att samlingsstyre med majoritetsmarkeringar var den mest lämpliga sty- 272 * 274 275 276 277
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reiseformen, men att varje kommun skulle få avgöra vilka majoritetsmarkeringar 
som bör göras. Oberoende av vilka majoritetsmarkeringar som gjordes borde mi
noriteten få möjlighet att delta i den beredning av ärenden som skedde regelmäs
sigt innan sammanträden i styrelser och nämnder. Som ett alternativ var det 
tänkbart att minoriteten i god tid före sammanträdena fick ta del av det underlag 
som låg till grund för de beslut som skulle fattas.278 279 * 281 282

När det gällde utredningens förslag om att bara ha ettåriga mandatperioder för 
presidierna i de kommunala organen delade statsrådet huvudsakligen de negativa 
synpunkter som hade framkommit vid remissbehandlingen. Statsrådet stannade 
istället för en medelväg som innebar att varje kommun själv borde få bestämma 
vilken mandatperiod som skulle gälla vid presidievalen. Han anslöt sig också till 
utredningsförslaget om att inte göra någon lagreglering av heltidspolitikemas ar
betsförhållanden. En annan förändring som kunde ha viss betydelse för styrelse
ordningen i kommunerna var att den nya lagen öppnade möjlighet för att också 
välja en andre vice ordförande i kommunstyrelsen och andra styrelser och nämn
der.27'1 Utredningen hade föreslagit att så kunde ske i kommunstyrelsen.2X11

Arbetets (s) kommentarer till propositionen var positiva. Styrelseformen togs 
inte upp specifikt, men det framhölls att statsrådet hade skapat goda lösningar av 
frågor som tidigare ansågs kontroversiella. 711 Kronobergaren (s) kommenterades 
propositionen i en ledarartikel, dock utan att ta upp styrelseformerna.282

Riksdagen 1977
Propositionen togs upp till behandling i riksdagen först under våren år 1977. Det 
innebar att landet hade fått en ny borgerlig regering under tiden mellan det att 
propositionen lämnades och frågan behandlades i konstitutionsutskottet. Vissa 
mindre frågor hade dock tagits upp i riksdagen redan på hösten 1976. En sådan 
fråga var möjligheten att utse en andre vice ordförande i kommunstyrelsen och 
andra kommunala organ.' 8’ Det hade också lämnats ett mer begränsat antal mo
tioner som innehöll yrkanden om ändringar i de förslag som lämnades i proposi
tionen. Precis på samma sätt som ovan tar jag nästan bara upp de frågor som 
handlar om styrelseordningen i kommunerna

Utskottet kom till i stort sett samma ståndpunkt som propositionen. Rent ge
nerellt ansåg alltså utskottet att det var betydelsefullt att varje kommun hade stor 
valfrihet att välja sin egen styrelseordning. En förändring i relation till proposi
tionen var dock att det skulle bli möjligt att driva fram proportionella val till ar
betsutskott och likartade organ. I den mån presidierna i styrelser och nämnder 
fick självständiga beslutsbefogenheter i vissa typer av ärenden på samma sätt 
som gällde för arbetsutskotten skulle reglerna om proportionella val även bli till

278 Proposition 1975/76:187 s 261 -267.
279 Proposition 1975/76:187 s 269ff.
28,1 Proposition 1975/76:187 s 14 och 102ff.
281 Arbetet 1976-05-31.
282 Kronobergaren 1976-06-02.
287 Betänkande KU 1976/77 nr 25 s 1 ff.



lämpliga vid presidievalen. För övrigt avstod utskottet från att fororda proportio
nella val till presidier, även om det hade övervägts inom utskottet. Det kan också 
noteras att utskottet tillstyrkte förslaget om att kommunfullmäktiges nya man
datperiod skulle inledas den förste november samma år som valet hade hållits. 
Utskottet tillstyrkte också propositionens förslag att inte närmare reglera de hel- 
tidsengagerade politikernas ställning i kommunerna. 84

Utskottets betänkande var inte enhälligt, då socialdemokraterna lämnade tre 
reservationer. Vidare lämnade olika borgerliga ledamöter totalt fem särskilda ytt
randen. Ingen av reservationerna eller de särskilda yttrandena hade dock någon 
egentlig koppling till frågan om den kommunala styrelseordningen. Det innebar 
alltså att utskottet var helt enigt i den frågan.282

När konstitutionsutskottets betänkande debatterades i riksdagen berördes inte 
frågan om styrelseordningen i någon större utsträckning. Det var egentligen bara 
frågan om proportionella val till presidier och av kommunalråd som i begränsad 
utsträckning var uppe till diskussion. Diskussionen hade främst sin grund i att 
socialdemokraterna ville markera mot att centerpartiet inte längre stod fast vid 
sitt tidigare krav på att den proportionella valmetoden skulle tillämpas även vid 
valen till presidier och av heltidsengagerade politiker. Från centerns sida poäng
terades emellertid två förändringar i förhållande till tidigare regler. För det första 
gav den nya kommunallagen utrymme for att välja även en andre vice ordföran
de i styrelser och nämnder, som rimligen kunde innehas av minoriteten. För det 
andra kunde proportionella val till presidier äga rum om dessa organ hade egna 
beslutsbefogenheter på samma sätt som ett arbetsutskott. Beslutet togs helt i en
lighet med förslaget från utskottet. De rösträkningar som ändå begärdes från so
cialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna avsåg inte den kommunala 
styrelseordningen i formell mening.286

Därmed sattes punkt för en drygt 10 år lång debatt och process där åsikterna 
om styrelseordningen i kommunerna tidvis hade varit ganska intensiv. I formella 
termer medförde inte processen några egentliga förändringar. Däremot är det 
högst troligt att debatten bidrog till att det skedde relativt stora förändringar i 
kommunerna i fråga om styrelseordningen. Dessa förändringar skedde emellertid 
helt inom ramen för det redan befintliga regelverket, frånsett den nya möjlighe
ten att välja en andre vice ordförande.

Processen som ledde fram till 1991 års 
kommunallag
Under större delen av 1980-talet och alldeles i början av 1990-talet pågick en 
ganska utdragen process som till slut resulterade i att riksdagen år 1991 antog en 
ny kommunallag. Den ersatte 1977 års kommunallag, vars tillkomst har berörts 
ovan. Då frågorna om den kommunala styrelseordningen inte alls stod i fokus på

21,4 Betänkande KU 1976/77 nr 25 s 21-28.
2*5 Betänkande KU 1976/77 nr 25 s 94-102. 
2*r> Protokoll riksdagen 197(5/77 nr 87 s 14-63



samma sätt som under slutet av 1960-talet och första halvan av 1970-talet be
skrivs processen ganska kortfattat.2X7

Den första översynen av lagstiftningen initierades av regeringen i maj 1983. 
Uppdraget var frän början att utreda och utveckla den kommunala demokratin, 
brukarinflytande och brukarmedverkan. I januari 1984 lämnades det komplette
rande direktiv om att även göra en översyn av lagstiftningen gällande kommuner 
och landsting. I juni 1985 lämnade utredningen ett betänkande som innehöll 
principer för en ny kommunallag.2X8 Frågan om de kommunala styrelseformerna 
togs egentligen inte upp av utredningen mer än att de proportionella valen berör
des i samband med val av heltidspolitiker. Utredningen ansåg att det borde ske 
en avräkning av självskrivna ledamöter vid proportionella val. 1 en tolkning av 
1977 års kommunallag angavs att fullmäktiges val av presidier inte omfattades 
av lagen om proportionella val, då de utskott som avsågs i lagen inte valdes av 
fullmäktige.287 288 289 Förslaget till ny kommunallag blev senare föremål för ytterligare 
bearbetning inom departementet, varvid ett förslag till kommunallag lades fram 
1988. 1 detta nämndes inget om att ändra styrelseformerna. Däremot föreslogs en 
lagreglering om uppdragen som kommunal- och landstingsråd.290 291

Under år 1988 tillsatte dock regeringen två nya utredningar om kommunala 
frågor, dels en som arbetade med ekonomiska förmåner för de förtroendevalda, 
partistöd och politikerrollen, dels en som skulle utforma ett förslag till ny kom
munallag.2" Den förstnämnda utredningen slutfördes i december 1989. I denna 
togs frågan om kommunalt majoritetsstyre faktiskt upp, även om det inte var nå
got huvudmoment. Det skedde både i själva utredningstexten, men främst i en bi
laga som var skriven av statsvetaren Janerik Gidlund.

I själva utredningen betonades att fullmäktiges roll under senare år hade blivit 
allt mer lik riksdagens. En konsekvens var att fullmäktige inte spelade en så vik
tig roll, utan främst hade till uppgift att formalisera beslut som i realiteten redan 
var fattade i andra kommunala organ. Utgångspunkten för diskussionen om ma
joritetsstyre var som ett medel för att vitalisera arbetet i fullmäktige. Ett alterna
tiv kunde vara att införa majoritetsstyre i större kommuner som hade lokala or
gan i form av kommundelsnämnder/stadsdelsnämnder. Systemet skulle bygga på 
att det inrättades utskott i kommunfullmäktige, att kommunstyrelsen och de öv
riga facknämndema valdes med majoritetsprincipen samt att de lokala organen 
valdes proportionellt.

Enligt Gidlund kunde systemet bara bli aktuellt i kommuner med över 20 000 
invånare och där det sålunda fanns lokala organ. Det skulle krävas en förändring 
av lagen genom att reglerna om proportionellt val till alla styrelser och nämnder 
inte längre skulle gälla. Beslut om att övergå till majoritetsstyre skulle ske med 
kvalificerad majoritet. Vidare borde det finnas regler om förtroendeomröstningar

287 SOU 1981:53, SOU 1982:5, SOU 1984:83, SOU 1985:28, SOU 1985:29, Ds 1988:52, Ds 
1988:53, SOU 1989:108 och SOU 1990:24.
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i fullmäktige for att kunna avsätta styrelser och nämnder under pågående period. 
Det var också nödvändigt att ha en lagstiftning gällande utskotten i fullmäktige.

Det noterades att debatten om majoritetsstyre i kommunerna hade avslutats i 
mitten av 1970-talet. Förhållandena i de svenska kommunerna hade dock ändrats 
på flera olika sätt under de 15 år som hade gått sedan dess. Det gällde: den ökade 
kommunala självstyrelsen, förändringar av den kommunala organisationen ge
nom inrättandet av lokala organ i fler kommuner, en ökad konfliktnivå i kommu
nalpolitiken, ett ökat antal kommuner med mer instabila majoritetsförhållanden 
samt en förändrad mediesituation på lokal nivå till följd av lokal- och närradions 
tillkomst.

Utredningen såg tankarna på att införa majoritetsstyre som ett debattinlägg 
som kunde ligga till grund för vidare diskussioner. Därför fanns det inte något 
skäl till att lägga fram något förslag till lagreglering.

1 bilagan utvecklade Gidlund sina tankegångar. Han inledde dock med en hi
storisk tillbakablick på den diskussion som startade med de socialdemokratiska 
motionerna i riksdagen år 1966 och som till stor del avslutades i och med att den 
nya kommunallaggen trädde i kraft 1977. Gidlunds modell för att införa ett ma
joritetsstyre i vissa kommuner gick ut på att utskotten i fullmäktige skulle vara 
proportionellt sammansatta och bereda alla frågor som skulle tas upp i fullmäkti
ge. Fullmäktige skulle ha fria händer att besluta om hur många utskott det skulle 
finnas och hur frågorna skulle delas upp mellan dem. När kommunstyrelsen och 
de övriga facknämndema endast sioille bestå av personer som representerade den 
politiska majoriteten, skulle det bli möjligt att reducera antalet ledamöter i dessa 
organ. Avsikten var att beslutsfattandet skulle bli mer långsiktigt och principiellt. 
De lokala organen skulle däremot vara valda enligt den proportionella metoden, 
men det skulle ske majoritetsmarkeringar vid valen till presidierna.

Den ledande inom minoriteten, oppositionsledaren, borde ha fullmäktige som 
sitt viktigaste forum, men även vara tydligt inriktad mot medborgarna. Utifrån 
Gidlunds kriterier om att modellen egentligen bara var tänkbar att genomföra i 
kommuner med över 20 000 invånare var det mindre än hälften av kommunerna 
som kunde vara aktuella. I bilagan gjorde Gidlund en mer detaljerad redogörelse 
över förändringarna av situationen inom kommunsektorn. Gidlund ansåg att ma
joritetsstyret skulle stärka politikernas roll, öka öppenheten, och konkurrensen i 
den politiska processen och stärka målstyrningen.“9“

Den kommitté som hade i uppdrag att utforma ett förslag till ny kommunallag 
lade fram sitt betänkande i april 1990.“n Enligt förslaget skulle det inte ske några 
ändringar i fråga om att alla kommunala organ skulle tillsättas på proportionella 
grunder. Det var sålunda inte aktuellt att införa något majoritetsstyre i landets 
kommuner.“14 Den kommunala styrelseordningen nämndes bara i samband med 
en genomgång av frågor som hade stått i fokus inför beslutet om kommunallagen 
år 19 7 7.295 Om förslaget i övrigt kan det noteras att det uppmuntrade till att i 292 * 294 *

292 SOU 1989:108 s 127ff och Gidlund 1989 s 145-157.
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ökad utsträckning ersätta detaljstyrningen med målstyrning och att utredningen 
inte tog slutlig ställning till om kommunerna skulle få nästan total frihet att välja 
sin egen nämndorganisation. Förslaget var utformat som att kommunerna måste 
ha ett antal obligatoriska nämnder. 'f Ingen av reservationerna eller de särskilda 
yttrandena berörde styrelseformerna i kommunerna.2 ,7

Under år 1991 antog riksdagen en ny kommunallag som började gälla på ny
året 1992. Den innebar inga förändringar av reglerna for styrelseordningen. Reg
lerna om proportionellt val till alla kommunala organ blev sålunda kvar.-08

Enstaka inlägg 1993-1998
Under 1990-talet dök frågan om de kommunala styrelseformerna upp i två tid
skrifter, år 1993 i Nordisk Administrativt Tidskrift och år 1998 i den relativt ny
startade Kommunal ekonomi och politik. Den första artikeln var skriven av Jan 
Johansson med titeln "Kommunal parlamentarism - möjliga konsekvenser". En 
av hans utgångspunkter var den modell som Janerik Gidlund hade lagt fram i en 
statlig utredning 1989. En annan utgångspunkt var den övergång till starkare ma- 
joritetsmarkeringar som planerades i Stockholms kommun. En ytterligare grund 
for artikeln var den försöksverksamhet med majoritetsstyre som hade påbörjats i 
Norge år 1985. Vidare skedde en noggrann definition av begreppet parlamenta
rism, där det inte minst gjordes anknytningar till den nationella nivån.

När det gällde parlamentarismen i kommunerna fanns det komplikationer för 
att se kommunerna som parlamentariska system. Det handlade för det första om 
att oppositionen redan satt med i exekutiven (kommunstyrelsen) och att det där
för inte var aktuellt med ett totalt maktskifte, vilket var en bärande tanke i parla
mentarismbegreppet. Om majoritetsskiften i kommunerna ändå sågs som formel
la maktväxlingar fanns det en annan komplikation. En hel del kommuner hade ett 
så stabilt majoritetsläge att ett skifte av majoritet tedde sig osannolikt. Då möj
ligheten till växlingar vid makten var en viktig del av parlamentarismen var det 
inte realistiskt att ha ett parlamentariskt system i alla kommuner. Artikeln ut
mynnade i en konsekvensanalys av att införa majoritetsstyre. Han pekade på föl
jande konsekvenser: att alternativen i politiken skulle bli tydligare, att konkur
rensen skulle tillta, vilket skulle medföra att partierna aktiverade sig, att kommu
nernas funktion som verkställare av statlig politik eventuellt skulle bli mindre 
tydlig, att fullmäktiges roll skulle försvagas samt att oppositionen skulle få mind
re insyn och inflytande. Det kunde det leda till att partiernas roll stärktes.'91

Den andra artikeln var skriven av professorn i statskunskap, Henry Bäck. Den 
hade rubriken "Nytt liv i frågan om kommunparlamentarismen?”. Bäck gjorde 
inledningsvis både en historisk tillbakablick och en internationell utblick. I den 
historiska tillbakablicken framhöll Bäck att efter den omfattande diskussionen på 296 * 298 299
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1970-talet hade utvecklats en praxis i det stora flertalet kommuner som innebar 
ett system med samlingsstyre med ganska tydliga majoritetsmarkeringar. Det var 
numera nästan regel att majoriteten tillsatte alla ordförandeposter och inte sällan 
också uppdragen som förste vice ordförande i de kommunala organen.

Vidare förde han en diskussion om parlamentarismbegreppet och kom fram 
till att de svenska kommunerna utgjorde ett exempel på kvasiparlamentarism. 
Med det avsågs främst att kommunerna hade ett system med permanent sam
lingsregering som byggde på den proportionella valmetoden. Samtidigt fanns det 
i relationen mellan fullmäktige och kommunstyrelse likheter med relationen mel
lan riksdag och regering. Den internationella utblicken riktade främst in sig på 
Norge, där det sedan år 1985 hade funnits möjlighet att införa majoritetsstyre i 
kommunerna, även om det bara hade använts i ett begränsat antal kommuner. 
Där det hade provats hade det medfört ett tydligare ansvarsförhållande och att 
politikernas ställning i relation till förvaltningen hade blivit starkare.

Den kanske viktigaste utgångspunkten var emellertid de centraliseringar av 
nämndorganisationen som vissa kommuner hade gjort under 1990-talet. Dessa 
förändringar innebar att kommunerna bara hade kommunstyrelse, valnämnd samt 
två nämnder som enbart sysslade med myndighetsutövning. Det innebar att kom
munstyrelsen hade ansvar för den samlade kommunala verksamheten, även om 
kommunstyrelsen ofta hade flera utskott. Därutöver hade kommunerna i regel 
valt utskott och/eller beredningar direkt knutna till kommunfullmäktige. Tanken 
var då också att kommunfullmäktiges roll skulle vitaliseras och stärkas. Med det 
befintliga regelverket blev dock inget utrymme för något majoritetsstyre i dessa 
kommuner. Bäck menade att kommunstyrelsen fick rollen av ett proportionellt 
sammansatt verkställande utskott till kommunfullmäktige. För att få till stånd ett 
parlamentariskt system var det sålunda nödvändigt att avskaffa reglerna om att 
ha proportionella val till kommunala organ. Om så skedde skulle fullmäktige bli 
minoritetens enda forum, vilket skulle intensifiera debatten i fullmäktige. Det 
skulle också kunna ha betydelse för att stärka partiernas roll i politiken. Enligt 
Bäck fanns det två vägar att åstadkomma en kommunal parlamentarism utan att 
göra en lagändring. För det första skulle det kunna ske frivilligt i kommunerna 
genom att minoriteten avstod från platser i kommunstyrelsen och de övriga 
nämnderna. För det andra var det tänkbart att regeringen kunde ge kommuner 
dispens från tillämpningen av reglerna om proportionella val. Bäck medgav dock 
att inget av de båda alternativen var särskilt realistiskt i dagsläget.’011

Summering
Diskussionerna om de kommunala styrelseformerna var tidvis ganska intensiv 
under senare delen av 1960-talet och framförallt under första halvan av 1970- 
talet. Debatten fördes både inom de offentliga institutionerna, inklusive landets 
kommuner, och i tidningar och tidskrifter. Frågan gällde om det borde ske en 
övergång från samlingsstyre till ett majoritetsstyre. Det är då viktigt att vara klar

m Bäck, Henry 1998 s 29-44.



över begreppens innehåll. Det samlingsstyre som fanns i kommunerna fram till 
1970-talet innebar dels att majoriteten och minoriteten delade på uppdragen som 
ordförande i de kommunala organen, dels att samtliga organ var proportionellt 
sammansatta. Det första byggde helt på praxis, medan den andra delen grundades 
på lagstiftningen om proportionella val. Begreppet majoritetsstyre var mer långt
gående än att det skedde majoritetsmarkeringar inom samlingsstyret. Det gällde 
att regelverket om proportionella val skulle tas bort antingen vid valen till alla 
kommunala organ eller enbart vid valet av kommunstyrelse.

Det var inte minst utredningen om den kommunala demokratin som arbetade 
med frågan under åren 1970-1975. När denna lade fram sitt huvudbetänkande år 
1975 innehöll det ett förslag om att de proportionella valen skulle finnas kvar till 
alla organ. Det var dock rimligt att majoritetsgrupperingen tillsatte samtliga ord
förandeposter för att markera att dessa hade huvudansvaret för den politik som 
fördes i kommunen. Däremot ansågs det lämpligt att minoriteten fick tillsätta 
uppdragen som vice ordförande i styrelser och nämnder. Utredningen förordade 
med andra ord systemet samlingsstyre med majoritetsmarkeringar. Kommunerna 
borde sålunda ha stor frihet att välja vilka markeringar av majoritetspositionen 
som de ansåg lämpliga. Både regeringen och riksdagen anslöt sig i huvudsak till 
den av utredningen föreslagna modellen. Det innebar att det inte gjordes några 
egentliga förändringar av regelverket. Det enda undantaget var att även valen till 
arbetsutskott och andra former av beredningar också skulle omfattas av den pro
portionella metoden. Presidievalen skulle endast omfattas av den proportionella 
metoden om de hade karaktär av arbetsutskott. Enligt senare utredningar hade 
detta inte fått någon praktisk betydelse, utan i princip samtliga landets kommu
ner hade tillämpat majoritetsval vid val av ordförande och vice ordförande i de 
kommunala styrelserna och nämnderna.

Efter att den nya kommunallagen trädde i kraft år 1977 avstannade debatten 
om de kommunala styrelseformerna nästan helt. De få gånger den ändå kom upp 
handlade det till stor del om principiella och mer teoretiska aspekter som lades 
fram av personer inom framförallt den statsvetenskapliga disciplinen. 1 dessa de
battinlägg fanns det en del sympatier för att införa majoritetsstyre i de svenska 
kommunerna. Debatten i tidningar och tidskrifter var också som mest intensiv 
när frågan var aktuell inom de offentliga institutionerna.



8. SAMLINGSSTYREN 1952-1973

Denna 22 år långa period var uppdelad på totalt sex olika mandatperioder. De 
fyra första var på fyra år, 1952-1955, 1956-1959, 1960-1963 och 1964-1967. 
De båda sista, 1968-1970 och 1971-1973, omfattade däremot bara tre år. Under 
dessa sex mandatperioder tillämpade det stora flertalet av landets kommuner ett 
samlingsstyre som innebar att majoriteten och minoriteten i fullmäktige delade 
på uppdragen som ordförande i styrelser och nämnder. Mandatperioden 1971— 
1973 innebar en viss förändring, då fler kommuner införde ett system med majo
ritetsmarkering, vilket innebar att majoriteten besatte alla uppdragen som ordfö
rande i styrelser och nämnder. Det var emellertid ännu en klar majoritet av kom
munerna som delade upp ordförandeposterna mellan majoritet och minoritet. Det 
stora genomslaget för majoritetsmarkeringarna kom inför mandatperioden 1974— 
1976, varför denna mandatperiod hänförs till epoken blockstyren. När det gäller 
mandatperioden 1971-1973, som var en del i övergången till samlingsstyre med 
majoritetsmarkering, görs det även en presstudie av de totalt åtta tidningar som 
undersöktes i kapitel sju.

Perioden 1952-1967
Mandatperioden 1952-1955 var den första med den nya kommunala indelning 
som storkommunreformen resulterade i. Landet var då indelat i 1037 kommuner, 
varav 133 städer, 88 köpingskommuner och 816 landskommuner.’01 Under peri
oden 1952-1967 skedde ett inte helt obetydligt antal kommunsammanläggning
ar, varför antalet kommuner vid ingången av år 1967 var 900, en minskning med 
137. De flesta sammanläggningarna skedde åren 1963 och 1967, vilket var i an
slutning till de ordinarie kommunvalen. De sammanläggningar som ägde mm 
1967 var en del i kommunblocksreformen.302

För perioderna 1952-1955 och 1956-1959 har jag begränsat undersökningen 
till att omfatta huvuddelen av landets primärkommuner. I fråga om valperioderna 
1960-1963 och 1964-1967 ingår knappt hälften av primärkommunerna. Skälet 
till att begränsa är främst svårigheten att få fram ett komplett material när inte 
sammanräkningsprotokollen från fullmäktigevalen finns tillgängliga på central 
nivå. När studien bara omfattar mindre än hälften av kommunerna har jag beak-

1111 Årsbok för Sveriges kommuner / 952 s 1.
’"2 Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1967, Ivarsson 1992 och Andersson 1993.



tat behovet att få ined län som representerar olika partipolitiska strukturer och 
olika landsdelar.301

För mandatperioden 1952-1955 baseras studien på 93 städer, 68 köpingar och 
691 landskommuner. Det innebär att 70 procent av städerna, 77 procent av kö
pingarna och 85 procent av landskommunerna ingår i undersökningen. I städerna 
var andelen samlingsstyren med majoritetsmarkering femton procent. För kö
pingarna och landskommunerna var siffrorna fyra respektive sju procent. I städer 
och köpingar förekom det främst vid socialistisk majoritet, medan det i lands
kommunerna till största delen gällde kommuner med borgerlig majoritet. 04

När det gäller mandatperioden 1956-1959 bygger undersökningen på 116 stä
der, 79 köpingar och 731 landskommuner. Det innebär att 87 procent av städer
na, 85 procent av köpingarna och 90 procent av landskommunerna ingår i under
sökningen. 1 städerna var andelen samlingsstyren med majoritetsmarkering nitton 
procent. För köpingarna och landskommunerna var motsvarande siffra nio re
spektive sju procent. Det gällde främst som tidigare städer och köpingar med so
cialistisk majoritet och landskommuner med borgerlig majoritet.105

I fråga om valperioden 1960-1963 bygger studien på en genomgång av 46 
städer, 46 köpingar och 340 landskommuner. Det innebär att 35 procent av stä
derna, 48 procent av köpingarna och 42 procent av landskommunerna ingår i un
dersökningen. I städerna var andelen samlingsstyren med majoritetsmarkering 22 
procent. För köpingarna och landskommunerna var motsvarande siffra 11 re
spektive 6 procent. I städer och köpingar gällde det uteslutande sådana med en 
socialistisk fullmäktigemajoritet. I landskommunerna förekom det främst i kom
muner med borgerlig majoritet. Det stora flertalet städer och köpingar i landet 
hade vid denna tid socialistisk majoritet, medan merparten av landets landskom
muner hade borgerlig majoritet.106 Därför är utfallet fullt logiskt.

För mandatperioden 1964-1967 ingår 46 städer, 46 köpingskommuner och 
334 landskommuner i undersökningen. Det innebär att 35 procent av städerna, 48 
procent av köpingarna och 43 procent av landskommunerna ingår i undersök
ningen. I städerna var andelen samlingsstyren med majoritetsmarkering 30 pro
cent. För köpingarna och landskommunerna var motsvarande siffra 20 och 9 
procent. Även här förekom samlingsstyre med majoritetsmarkering framförallt i 
städer och köpingar med socialistisk majoritet och i landskommuner med borger
lig fullmäktigemajoritet. 07

Sett till hela tidsperioden 1952-1967 skedde det en ökning av antalet städer 
och köpingar som tillämpade samlingsstyre med majoritetsmarkering, främst un- 303 304 305 306 307

303 Studien omfattar följande län: Stockholms stad, Stockholms län (landskommuner), Kronoberg, 
Kalmar, Gotland, Kristianstad, Malmöhus, Skaraborg, Örebro, Gävleborg och Norrbotten.

304 Länsstyrelsernas kungörelser 1952, Från sockenstämma till storkommun, Svensk kommunalför
valtning och Styresmän i Norrland.

305 Länsstyrelsernas kungörelser 1956, Sveriges kommunkalender 1958, Från sockenstämma till 
storkommun. Svensk kommunalförvaltning och Styresmän i Norrland.

306 Sveriges kommunkalender I960, Från sockenstämma till storkommun, Svensk kommunalförvalt
ning och Styresmän i Norrland.

307 Sveriges kommunkalender 1964, Från sockenstämma till storkommun. Svensk kommunalforvalt - 
ning och Styresmän i Norrland.



der valperioden 1964-1967. Det hängde sannolikt delvis samman med att det so
cialdemokratiska partiet gjorde ett väldigt bra kommunval år 1962 och fick egen 
majoritet i ett flertal städer och köpingar.

Utvecklingen av styrelseformerna i landets primärkommuner under perioden 
1952-1967 kan sammanfattas i följande tabell.

Tabell 8 Styrelseformer i primärkonimunerna 1952-1967

Valperiod Städer Köpin K31* Landskommuner Totalt
S M S M S M S M

1952-1955 85 15 96 4 93 7 92 8
1956-1959 81 19 91 9 93 7 91 9
1960-1963 78 22 89 11 94 6 91 9
1964-1967 70 30 80 20 91 9 88 12

S: Andel samlingsstyren. M: Andel samlingsstyren med majoritetsmarkering.

Källa: Länsstyrelsernas kungörelser 1952 och 1956, Sveriges kommunkalender 
1958-1964, Från sockenstämma till storkommun, Svensk kommunalförvaltning 
och Styresmän i Norrland.

Siffrorna i tabellen bygger som tidigare har nämnts på ett urval av landets pri
märkommuner, varför de inte skall uppfattas som helt exakta.

Mandatperioden 1968-1970
Det kommunala val som hölls 1966 omfattade 900 primärkommuner. Det bygg
de på den kommunala indelning som gällde från 1967 års början. Vid årsskiftet 
1967/1968, då den nya mandatperioden i styrelser och nämnder trädde i kraft, 
skedde inte några sammanläggningar. Det innebar att det fanns 900 kommuner, 
uppdelade på 132 städer, 93 köpingskommuner och 675 landskommuner, vilket 
tabellerna baseras på nedan. Nästa omgång med kommunsammanläggningar 
genomfördes den förste januari 1969, då antalet kommuner reducerades från 900 
till 848.309 Det har inte gjorts någon studie för de kommuner som omfattades av 
kommunsammanläggningar vid årsskiftet 1968/1969.

1 tabellen nedan görs en redovisning av vilka styrelseformer som fanns i lan
dets städer under valperioden 1968-1970.

,0* Kommunala valen 1962. del 2.
™ Kommunala valen 1966 s 12 och Andersson 1993 s 102.



Tabell 9 Fördelning mellan olika styrelseformer i städerna 1968-1970

Styrande koalition Majoritetslage i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 23 36 0 0 0 0 23 17
Socialistisk och lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgerlig 0 0 7 12 0 0 7 5
Borgerlig och lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlingsstyre 41 64 53 88 8 100 102 77
Summa 64 100 60 100 8 100 132 99

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Kommunala valen 1966, deI 2, och Kommunala valen, nämnundersök- 
ningen 1968.

Det kan alltså konstateras att 77 procent av städerna hade samlingsstyre. 1 en del 
fall var det dock väldigt begränsade samlingsstyren genom att minoriteten bara 
fick tillsätta någon enstaka ordförandepost och då av låg dignitet. Det kunde till 
exempel gälla att uttagningsnämnden gick till borgerligheten i en kommun med 
socialistisk majoritet. I fråga om samlingsstyren med majoritetsmarkering fanns 
sådana i 22 procent av städerna. I huvudsak förekom dessa i städer där det fanns 
en socialistisk majoritet. Det indikerar att socialdemokraterna var mest benägna 
att ta hand om alla ordförandeposter på egen hand. Vpk hade väldigt sällan några 
ordförandeposter. Det fanns ett samband mellan att det ena blocket hade en bred 
majoritet i fullmäktige och att det var samlingsstyre med majoritetsmarkering. 

Styrelseformerna i köpingskommunema redovisas i tabellen nedan.

Tabell 10 Fördelning mellan olika styrelseformer i köpingskommunema 
1968-1970

Styrande koalition Majoritetsläge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 11 21 0 0 0 0 11 12
Socialistisk och lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgerlig 0 0 1 3 0 0 1 1
Borgerlig och lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlingsstyre 42 79 37 97 2 100 81 87
Summa 53 100 38 100 2 100 93 100

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Kommunala valen 1966, de! 2, och Kommunala valen, nämnundersök- 
ningen 1968.



Landets köpingar hade i ännu större utsträckning än städerna samlingsstyren. 
Hela 87 procent av köpingarna tillämpade samlingsstyre. Av de fa köpingar som 
ändå hade samlingsstyre med majoritetsmarkering handlade det till allra största 
delen om köpingar med socialistisk majoritet i fullmäktige. I allmänhet var också 
den socialistiska fullmäktigemajoriteten tämligen bred.

Styrelseformerna i landskommunerna framgår av tabellen nedan.

Tabell 11 Fördelning mellan olika styrelseformer i landskommunerna 
1968-1970

Styrande koalition Majoritetsläge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 20 11 0 0 0 0 20 3
Socialistisk och lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgerlig 0 0 36 8 1 3 37 5
Borgerlig och lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokal 0 0 0 0 1 3 1 0
Samlingsstyre 155 89 435 92 27 93 617 91
Summa 175 100 471 100 29 101 675 99

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Kommunala valen 1966, del 2, och Kommunala valen, nämnundersök- 
ningen 1968.

I landskommunerna uppgick andelen samlingsstyren till 91 procent, vilket var en 
högre andel än i köpingar och framförallt städer. Skillnaden i förhållande till stä
derna var 14 procentenheter. Skillnaden mellan kommuner med socialistisk re
spektive borgerlig fullmäktigemajoritet var inte så stor, även om det var något 
mer vanligt med samlingsstyre med majoritetsmarkering i landskommuner som 
hade socialistisk majoritet.

Sett till samtliga 900 primärkommuner var andelen samlingsstyren 89 procent, 
medan 11 procent tillämpade samlingsstyre med majoritetsmarkering. Kommu
ner med socialistisk majoritet var klart överrepresenterade bland de kommuner 
som hade samlingsstyre med majoritetsmarkering. Av alla landets kommuner var 
det 32 procent som hade socialistisk fullmäktigemajoritet. Bland kommuner som 
hade samlingsstyre med majoritetsmarkering uppgick andelen kommuner med 
socialistisk majoritet till 54 procent.

Mandatperioden 1971-1973
Mandatperioden 1971-1973 innebar flera viktiga förändringar i relation till tidi
gare mandatperioder. För det första hade merparten av sammanläggningarna i 
kommunblocksreformen ägt rum inför denna period, då antalet kommuner mins
kade från 848 till 464. För det andra fanns det ett riksdagsbeslut från år 1969 om



att reformen skulle vara helt slutförd vid årsskiftet 1973/1974. Det innebar att de 
kommuner som ännu inte hade gått samman var tvungna att göra det vid man
datperiodens slut, vilket sålunda innebar att mandatperioden 1971-1973 var den 
allra sista som självständig kommun. Det var inte heller aktuellt med några 
sammanläggningar av kommuner under pågående mandatperiod. För det tredje 
hade det enhetliga kommunbegreppet införts vid ingången av 1971, vilket med
förde att alla landets primärkommuner kallades kommuner. Uppdelningen i stä
der, köpingar och landskommuner hade upphört. En bidragande orsak var att 
kommunblocksreformen hade medfört att städer/köpingar och landskommuner 
hade förts samman till en och samma kommunala enhet. För det fjärde hade det 
skett en harmonisering av mandatperioden för fullmäktige och för styrelser och 
nämnder. Det var alltså slut med den ettåriga eftersläpningen.'"1

Under denna period hade 312 kommuner (67 procent) samlingsstyre, medan 
152 kommuner (33 procent) hade samlingsstyre med majoritetsmarkering.'11 En 
bred majoritet av landets kommuner hade således även denna mandatperiod be
hållit samlingsstyret som styrelseform.

Fördelningen av styrelseformerna utifrån det majoritetsläge som rådde i 
kommunfullmäktige redovisas i tabellen nedan.

Tabell 12 Fördelning av styrelseformer utifrån majoritetsläge 1971-1973

Styrande koalition Majoritetsläge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 109 57 0 0 1 3 1 10 24
Socialistisk och lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgerlig 0 0 36 15 3 10 39 8
Borgerlig och lokal 0 0 0 0 1 3 1 0
Lokal 0 0 0 0 2 7 2 0
Samlingsstyre 83 43 207 85 22 76 312 67
Blocköverskridande 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 192 100 243 100 29 99 464 99

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Allmänna valen 1970, del 2, SOU 1972:32, Sveriges kommunkalender 
1971 och Sveriges statskalender 1971 s 863-920.

Det fanns tydliga skillnader i styrelseformen utifrån det majoritetsläge som rådde 
i kommunernas fullmäktige. Det var främst kommuner med socialistisk majoritet 
som hade övergått till att ha ett samlingsstyre med majoritetsmarkering. I kom
muner med borgerlig majoritet var det fortfarande hela 85 procent som tillämpa
de samlingsstyre. En förklaring till detta utfall var sannolikt att det var socialde- 310 311

310 SFS 1969:780, SFS 1970:6 1 7, Ivarsson 1992, Andersson 1993, Wångmar 1998 s 33-40, Nilsson 
2002 s 21 ff och Wångmar 2005 s 90.

311 SOU 1972:32, Sveriges kommunkalender 1971 och Sveriges statskalender 1971 s 863-920.



mokratema som på den nationella nivån hade initierat frågan om större majori
tetsmarkeringar i kommunerna.

Fördelningen av styrelseformer på grundval av kommunens status i den då 
pågående kommunblocksreformen redovisas i tabellen nedan.

Tabell 13 Fördelning av styrelseformer utifrån kommunstatus 1971— 973

Kommunstatus Samlingsstyre % Majoritets-
markeringar

% Summi %

Färdigt block 114 37 73 48 187 40
Centralortskommun 50 16 34 22 81 18
Randkommun 148 47 45 30 193 42
Totalt 312 100 152 100 461 100

Källa: SFS 1970:617, SOU 1972:32, Sveriges kommunkalender 1971, Iveriges 
statskalender 1971 s 863-920, Ivarsson 1992 och Andersson 1993.

Det visade sig att färdigbildade kommunblock i störst utsträckning hade cvergått 
till samlingsstyre med majoritetsmarkering. Det tyder på att den nya konmunala 
indelningen hade viss betydelse för övergången till majoritetsmarkeringar Emel
lertid hade klart över hälften av de färdigbildade kommunblocken kvar sanlings- 
styret, varför indelningsreformen inte var det enda skälet till att det successivt 
skedde förändringar av kommunernas styrelseform.

Folkmängdens betydelse för styrelseformen framgår av följande tabell.

Tabell 14 Fördelning av styrelseformer utifrån folkmängd 1971—1973

Folkmängd Samlingsstyre % Majoritetsmar
keringar

% Summi %

0-1999 22 7 7 5 :9 6
2000-4999 119 38 33 22 152 33
5000-9999 78 25 30 20 1(8 23
10000-14999 29 9 17 11 Ai 10
15000-19999 16 5 16 11 32 7
20000-29999 17 5 18 12 35 8
30000-49999 17 5 18 12 35 8
50000-99999 9 3 9 6 18 4
100000-1000000 5 2 4 3 9 2
Totalt 312 99 152 102 464 101

Källa: SOU 1972:32, Sveriges kommunkalender 1971 och Sveriges stankalen
der 1971 s 863-920.

Det fanns ett begränsat samband mellan folkmängd och samlingsstyre mec majo
ritetsmarkering. I kommuner med låg folkmängd var det relativt ovanligt att det



tillämpades ett samlingsstyre med majoritetsmarkering, medan det var vanligare 
med denna styrelseform i kommuner med högre folkmängd.

Den geografiska fördelningen av kommuner med samlingsstyre respektive 
samlingsstyre med majoritetsmarkering framgår av tabellen nedan.

Tabell 15 Fördelning av styrelseformer utifrån landsdel 1971-1973

Landsdel Samlingsstyre % Majoritetsmarkeringar % Summa %
Norrland 57 18 41 27 98 21
Svealand 71 23 48 32 119 26
Götaland 184 59 63 41 247 53
Totalt 312 100 152 100 464 100

Källa: SOU 1972:32, Sveriges kommunkalender 1971 och Sveriges statskalen
der 1971 s 863-920.

I kommunerna i Norrland och Svealand var det mer vanligt att ha övergått till 
samlingsstyre med majoritetsmarkering än vad som var fallet i Götaland. Den 
viktigaste förklaringen till det här utfallet var sannolikt landets politiska geografi 
som innebar att kommunerna i Norrland och Svealand huvudsakligen hade en 
socialistisk majoritet i fullmäktige. Kommunerna i Götaland hade däremot i klart 
större utsträckning borgerlig majoritet.

Majoritetslägets eventuella betydelse för att en kommun hade en maximal ma
joritetsmarkering framgår av följande tabell.

Tabell 16 Fördelning av samlingsstyre med maximal majoritetsmarkering 
utifrån majoritetsläge 1971—1973

Majoritetsläge Antal %
S+Vpk 32 82
C+Fp+Kds+M 6 15
Annan 1 3
Totalt 39 100

Källa: Allmänna valen 1970, del 2, och SOU 1972:32.

En överväldigande andel av de kommuner som hade samlingsstyre med maximal 
majoritetsmarkering hade socialistisk majoritet i fullmäktige. Även det kan troli
gen åtminstone delvis härledas till att socialdemokraterna i riksdagen hade visat 
intresse för att kommunerna borde ha tydligare majoritetsmarkeringar. 1 flertalet 
fall förfogade dessa majoritetsgrupperingar över minst 60 procent av mandaten i 
fullmäktige. Det fanns därmed en tämligen begränsad risk för att denna gruppe
ring vid ett kommande val skulle hamna i minoritet och därmed själv bli utsatt 
för samma sak.

Dagens Nyheter (liberal) kommenterade valen på ledarsidan i samband med 
att Stockholms kommun valde nya styrelser och nämnder. Kommentarerna gäll-



de hur de olika borgarråds- och ordförandeposterna hade fördelats mellan den 
socialistiska majoriteten och den borgerliga minoriteten inom ramen för sam
lingsstyret. Det framhölls att socialdemokraterna i huvudsak hade intagit en flex
ibel hållning, dock med undantag för att de hade tagit över ordförandeposten i 
fullmäktige, vilket de borgerliga hade avstått från vid sitt segerval år 1966. '1 _ På 
nyhetsplats intog Dagens Nyheter nästan uteslutande en neutral hållning. Det in
nebar att båda politiska blocken fick ungefär lika stort utrymme och att det inte 
skedde någon ensidig vinkling. Vidare fick även mindre partier, bl.a. lokala par
tier och vänsterpartiet kommunisterna, komma till tals i tidningen. I de fall soci
aldemokraterna ansåg sig illa behandlade av en borgerlig majoritet fick de kom
ma till tals i tidningen. Samma sak gällde när ett eller flera borgerliga partier inte 
uppskattade att socialdemokraterna hade för avsikt att ta hand om alla ordföran
deposter i en kommun.’1 ’

Svenska Dagbladet (m) tog bara upp frågan på ledarplats vid ett tillfälle. Det 
gällde att socialdemokraterna i Stockholms stad/kommun i kraft av sin nya majo
ritet i fullmäktige hade tagit hand om ordförandeposten i fullmäktige, vilket de 
borgerliga inte hade gjort i motsvarande situation vid 1966 års val. Ur en princi
piell synvinkel hade socialdemokraterna rätt att ta hand om uppdraget. 14 På ny
hetssidorna ägnade sig Svenska Dagbladet huvudsakligen åt den politiska situa
tionen i Stockholms stad/kommun. Tidningen rapporterade därvid om att social
demokraterna och de borgerliga till en början var oeniga om hur uppdragen som 
borgarråd skulle fördelas mellan blocken. Både socialdemokraterna och folkpar
tiet hade sympatier för en styrelseform som innebar att majoriteten tog hand om 
alla borgarrådsposter, men frågan blev aldrig på allvar aktuell vid förhandlingar
na mellan partierna. Det kan knappast påstås att det skedde någon egentlig vink
ling i borgerlig favör på nyhetsplats. När det gäller övriga kommuner i Stock
holms län gjordes smärre rapporteringar i notisform, utan någon vinkling.' '

Skånska Dagbladet (c) hade en ledartikel om fördelningen av uppdragen som 
kommunalråd mellan majoritet och opposition, både generellt och specifikt för 
Malmö kommun. Med tanke på den kommunala verksamhetens starka expansion 
var det betydelsefullt att oppositionen i fullmäktige fick kommunalrådsposter för 
att kunna utöva en demokratisk insyn.* 315 316 317 På nyhetsplats i Skånska Dagbladet var 
rapporteringen om styrelseformerna vid valen till styrelser och nämnder mindre 
vinklad än i Arbetet (s). Det förekom att de borgerliga partierna fick motivera 
varför de hade för avsikt att ta över alla ordförandeposter, exempelvis i Lund. ’17

'12 Dagens Nyheter 1970-10-15.
21 ' Dagens Nyheter 1970 12-05.
114 Svenska Dagbladet 1970-10-16.
315 Till exempel Svenska Dagbladet 1970-10-01,1970-10-06. 1970-10-14, 1970-10-16, 1970-11-12, 

1970-11-27. 1970-12-10 och 1970-12-19.
316 Skånska Dagbladet 1970-11-14.
317 Till exempel Skånska Dagbladet 1970-10-27, 1970-10-29, 1970-11-11,1970-11-14, 1970-11-21, 

1970-11-25, 1970-11-26, 1970-11-27, 1970-12-01, 1970-12-02, 1970-12-03, 1970-12-05, 1970-12- 
07, 1970-12-08, 1970-12-09, 1970-12-10, 1970-12-11, 1970-12-11, 1970-12-12, 1970-12-15, 1970- 
12-16, 1970-12-18, 1970-12-21, 1970-12-22, 1970-12-23, 1970-12-24 och 1970-12-28.



Arbetet (s) gjorde inga egna kommentarer i frågan på ledarplats. Det enda som 
ändå togs upp i ledaren var frågan om antalet kommunalråd i Malmö kommun. I 
det fallet spelade dock fördelningen mellan majoritet och opposition en mindre 
roll än det totala antalet kommunalråd.'1* Däremot togs det in en debattartikel på 
ledarsidan, med rubriken kommunal parlamentarism, som var skriven av Rolf 
Jonsson. Den handlade om Malmö kommun och frågan om socialdemokraterna 
borde tillsätta alla kommunalråd. Inom partiorganisationen hade det föreslagits 
att ta alla kommunalrådsuppdrag. Partiets ledande företrädare hade motsatt sig 
det med motiveringen att förslaget inte hade framförts under valrörelsen. Artikel
författaren undrade om ledningens inställning kunde kopplas till en lojalitetskon
flikt för de socialdemokratiska kommunalråden, där lojaliteten till det egna parti
et ställdes mot lojaliteten till de borgerliga kommunalråden. Det kunde medföra 
kompromisser där partiernas ideologiska profd blev otydlig. 11

På nyhetsplats kommenterades fördelningen av ordförandeposter mellan ma
joritet och minoritet i fullmäktigeförsamlingar i Skåne. 1 allmänhet skedde det 
utan att ta ställning till vad som var principiellt riktigt. Utifrån rapporteringen 
tillämpade flertalet kommuner samlingsstyre under valperioden 1971-1973.' 20 1 
några fall nämndes kommunal parlamentarism som framtida alternativ som 
kommunal styrelseform i samband med uttalanden från partimöten eller partifö
reträdare.'1 Det fanns vidare en tendens till att Arbetet gav en större uppmärk
samhet åt de fall där de borgerliga partierna tog alla uppdrag som ordförande än 
vad som gällde när socialdemokraterna agerade på samma sätt. Det var även van
ligare att de socialdemokratiska politikerna fick komma till tals i tidningen och 
då ibland framföra skarp kritik mot att de borgerliga partierna uppträdde hårdfört 
och närmast maktfullkomligt. Sådana beskrivningar var betydligt mer sällsynta 
när borgerligheten drabbades av samma åtgärder.'22 Tidningens partifärg hade 
vissa återverkningar även på nyhetsplats.

Kronobergaren (s) hade ingen ledarartikel på temat. På nyhetssidorna fanns 
det däremot en omfattande rapportering om valresultat, förhandlingarna mellan 
partierna om fördelningen av presidieposter samt de formella valen i fullmäktige 
till dessa poster. Av kommunerna i Kronobergs län var det endast Älmhult som 
kom att ha samlingsstyre med majoritetsmarkering, innebärande att majoriteten 
tog hand om alla ordförandeposter. Att sju av åtta kommuner hade samlingsstyre 
bidrog troligen till att situationen inte blev så tillspetsad, vilket medförde att tid
ningen inte hade så stort behov av låta upprörda socialdemokrater komma till * 119 * 121 122

"* Arbetet 1970-11-13 och 1970-11-22.
119 Arbetet 1970-12-14.
320 Till exempel Arbetet 1970-11-10, 1970-11-14, 1970-1 1-15, 1970-11-17, 1970-11-21, 1970-11- 

23, 1970-11-25, 1970-11-27, 1970-11-28, 1970-12-01, 1970-12-02, 1970-12-03, 1970-12-05, 1970- 
12-06, 1970-12-08, 1970-12-09, 1970-12-10, 1970-12-11, 1970-12-12, 1970-12-13, 1970-12-15, 
1970-12-16, 1970-12-17, 1970-12-18, 1970-12-19, 1970-12-20, 1970-12-22, 1970-12-23, 1970-12- 
29 och 1970-12-30.

121 Till exempel Arbetet 1970-11-13.
122 Till exempel Arbetet 1970-11-10, 1970-11-13, 1970-11-20, 1970-11-21, 1970-11-23, 1970-11- 

27, 1970-11-28, 1970-12-03 och 1970-12-12.



tals.’“’ I fråga om Älmhult kan det konstateras att Kronobergaren på nyhetsplats 
närmast tog ställning för att en socialdemokrat skulle väljas till ordförande i 
kommunstyrelsen, trots att kommunfullmäktige hade borgerlig majoritet.’“4 

Smålandposten (m) berörde inte frågan på ledarsidan. På nyhetssidorna var 
bevakningen omfattande, men det uppstod inte några riktigt laddade konflikter 
om styrelseformen i länets kommuner, då sju av åtta hade samlingsstyre. Rappor
teringen får anses ha varit i princip objektiv, där det sålunda inte förekom någon 
negativ vinkling i fråga om de socialistiska partierna.1“'

Växjöbladet (c) hade en kommentar på ledarplats om valutgången och det 
gällde att centerpartiet hade gjort ett tämligen framgångsrikt val i kommunerna i 
Kronobergs län.’“'’ Rapporteringen på nyhetsplats var inte så väldigt omfattande 
och det förekom ingen större vinkling i borgerlig eller centerpartistisk favör.'“7 

1 Ny Dag (vpk) förekom några artiklar av nyhets karaktär om den politiska si
tuationen i Stockholm. Däremot togs inte styrelseformen upp i dessa artiklar. “x

Summering
Städerna hade i större utsträckning än köpingskommuner och landskommuner 
samlingsstyre med majoritetsmarkering under 1950- och 1960-talen. Dock hade 
merparten av städerna samlingsstyre. Detta utfall kan sannolikt kopplas till att de 
partipolitiska skiljelinjerna oftast var mer uttalade i städerna. Köpingarna intog i 
regel en mellanställning mellan städer och landskommuner. I landskommunerna 
skedde det ingen större förändring av andelen kommuner som hade samlingssty
re med majoriletsmarkering under tidsperioden 1952-1970. Den största föränd
ringen gällande styrelseformen skedde inför mandatperioden 1971-1973, då an
delen kommuner som hade samlingsstyre med majoritetsmarkering steg klart. 
Denna förändring bör kopplas samman med att inför denna period skedde flerta
let sammanläggningar inom ramen för kommunblocksreformen. Förändringen 
kan därvid relateras till att en majoritet av de nya kommunerna hade en tidigare 
stad eller köping som centralort. Det låg därför nära till hands att den nya kom
munen tillämpade den styrelseform som centralortskommunen tidigare hade haft. 
Det skulle också kunna ses som en fråga om politisk kultur. En annan bidragande 
orsak till att en förändring började komma till stånd var sannolikt debatten om

la Till exempel Kronobergaren 1970-10-05, 1970-10-09, 1970-10-14, 1970-10-16, 1970-11-06, 
1970-11-09, 1970-11-13, 1970-11-20, 1970-11-21, 1970-11-25, 1970-11-28, 1970-11-30, 1970-12- 
02, 1970-12-04, 1970-12-09, 1970-12-11 och 1970-12-16.

’:l Kronobergaren 1970-11-30.
m Till exempel Smålandposten 1970-10-03, 1970-10-06, 1970-10-08, 1970-10-10, 1970-10-13, 

1970-10-15, 1970-10-17, 1970-11-07, 1970-11-10, 1970-11-14, 1970-11-19, 1970-11-21, 1970-11- 
28, 1970-12-01, 1970-12-03, 1970-12-04, 1970-12-05, 1970-12-10, 1970-12-12, 1970-12-15 och 
1970-12-29.

m Växjöbladet 1970-10-16.
527 Tillexempel Växjöbladet 1970-10-14, 1070-10-20, 1970-1 1-11, 1970-11-13, 1970-1 1-14, 1970- 

11-21, 1970-11-28, 1970-11-30, 1970-12-01, 1970-12-02, 1970-12-03, 1970-12-10, 1970-12-11, 
1970-12-16 och 1970-12-18.
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kommunala styrelseformer som förekom på nationell nivå vid denna tidpunkt. 
Denna process av förändring utvecklas i den sammanfattande analysen sist i fö
religgande bok.



9. BLOCKSTYREN 1974-1994

Perioden mellan valen år 1973 och 1994 kan karakteriseras som den tidsperiod 
då den traditionella blockpolitiken, med ett socialistiskt och ett borgerligt block, 
var den helt dominerande styrelseformen i kommunerna. Denna blockpolitik in
nebar att det stora flertalet av de svenska kommunerna gick över till ett sam
lingsstyre med majoritetsmarkering som byggde på att de partier som innehade 
majoriteten i kommunfullmäktige åtminstone tog hand om alla uppdrag som ord
förande i styrelser och nämnder. I ett mer begränsat antal kommuner innehade 
majoriteten även uppdragen som vice ordförande i de kommunala organen och 
tog därmed hand om i princip alla presidieuppdrag i kommunen. En tredje vari
ant av mellankaraktär var att det inrättades poster som andre vice ordförande i 
nämnderna, vilka då normalt tillföll minoriteten/oppositionen i fullmäktige. För 
de båda första mandatperioderna, 1974-1976 och 1977-1979, görs det samma 
typ av pressundersökning som för mandatperioden 1971-1973

Mandatperioden 1974-1976
Denna mandatperiod var den första efter kommunblocksreformens slutförande. 
Vid årsskiftet 1973/1974 skedde nämligen de sista sammanläggningarna inom 
ramen för denna indelningsreform, varvid antalet kommuner reducerades från 
464 till 278. Därmed fick Sverige den kommunstruktur som med tämligen fl un
dantag består ännu i början av 2000-talet.l: >

Inför denna mandatperiod hade det skett betydande förändringar av vilken sty
relseform som tillämpades i landets kommuner. Antalet kommuner som hade 
samlingsstyre uppgick nu bara till 82 (29 procent), medan 196 kommuner (71 
procent) hade samlingssyre med majoritetsmarkering.”0 Kontrasten i relation till 
mandatperioden 1971-1973 var högst betydande. Siffrorna var nu i princip om
kastade. Åren 1971-1973 hade 67 procent av kommunerna haft samlingsstyre 
och 33 procent samlingsstyre med majoritetsmarkering. Visserligen får det anses 
sannolikt att den i vissa fall ändrade kommunala indelningen med en övergång 
till farre och större kommuner spelade en roll, men den nya indelningen kan på 
inget sätt förklara hela omsvängningen, vilket även analyseras mer ingående 
nedan.

Fördelningen mellan olika styrelseformer på grundval av det majoritetsläge 
som rådde i kommunfullmäktige framgår av tabellen nedan.

,M SFS 1973:795, Sveriges kommunkalender 1974 s 122, Andersson 1993 och Wångmar 2005 s 58. 
Röstsammanräkningsprotokoll valen till kommunfullmäktige 1973, SOU 1972:32, Sveriges kom- 

munkalender 1971 och Sveriges kommunkalender 1974.



Tabell 17 Fördelning av styrelseformer utifrån majoritetslåge 1974-1976

Styrande koalition Majoritetslåge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 96 82 0 0 0 0 96 35
Socialistisk och lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgerlig 0 0 90 60 7 58 97 35
Borgerlig och lokal 1 1 0 0 2 17 3 1
Lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlingsstyre 20 17 59 40 3 25 82 29
Blocköverskridande 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 117 100 149 100 12 100 278 100

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet

Källa: Röstsammanräkningsprotokoll valen till kommunfullmäktige 1973, All
männa valen 1973. del 2, SOU 1972:32 och Sveriges kommunkalender 1974.

Den politiska majoritetens betydelse for vilken styrelseform som tillämpades i 
kommunerna hade sålunda minskat något i relation till den föregående perioden, 
men det fanns fortfarande en klar skillnad mellan de båda politiska blocken. Det 
var sålunda en högre andel kommuner med socialistisk majoritet som hade infört 
samlingsstyre med majoritetsmarkering än vad som var fallet i kommuner med 
borgerlig majoritet.

Fördelningen mellan styrelseformerna samlingsstyre respektive samlingsstyre 
med majoritetsmarkering på grundval av kommunens indelningsstatus redovisas 
i följande tabell.

Tabell 18 Fördelning av styrelseformer utifrån kommunstatus 1974-1976

Kommunstatus Samlingsstyre % Majoritetsmarkering % Summa %
Nybildad 20 24 62 32 82 29
Befintlig 62 76 134 68 196 71
Totalt 82 100 196 100 278 100

Källa: Röstsammanräkningsprotokoll valen till kommunfullmäktige 1973, SFS 
1973:795, SOU 1972:32, Sveriges kommunkalender 1974, Ivarsson 1992 och 
Andersson 1993.

Variabeln indelningsstatus, alltså huruvida kommunen var berörd av 1974 års 
kommunala indelningsändringar, spelade sannolikt en roll för om kommunen 
tillämpade ett samlingsstyre eller ett samlingsstyre med majoritetsmarkering. De 
nybildade kommunerna utgjorde nämligen 29 procent av alla kommuner, men de 
var bara 24 procent av de kommuner som hade samlingsstyre. De nybildade 
kommunerna var sålunda något överrepresenterade i gmppen av kommuner med



majoritetsmarkering. Skillnaden var dock inte så stor att den på något sätt kan 
förklara hela den kraftiga omsvängning som skedde inför denna mandatperiod.

Fördelningen mellan kommuner med samlingsstyren och samlingsstyren med 
majoritetsmarkering på grundval av folkmängden framgår av tabellen nedan.

Tabell 19 Fördelning av styrelseformer utifrån folkmängd 1974-1976

F’olkmängd Samlingsstyre % Majoritets-
markering

% Summa %

0-4999 3 4 2 1 5 2
5000-9999 25 30 37 19 62 22
10000-14999 21 26 47 24 68 24
15000-19999 7 9 24 12 31 11
20000-29999 9 11 35 18 44 16
30000-49999 7 9 26 13 33 12
50000-99999 6 7 18 9 24 9
100000-1000000 4 5 7 4 11 4
Totalt 82 101 196 100 278 100

Källa: Röstsammanräkningsprotokoll valen till kommunfullmäktige 1973, SOU 
1972:32, Årsbok för Sveriges kommuner 1974 och Sveriges kommunkalender 
1974.

Folkmängden hade alltså en viss begränsad betydelse för styrelseformen genom 
att kommuner med förhållandevis låg folkmängd var överrepresenterade bland 
de kommuner som hade kvar samlingsstyret.

Fördelningen av styrelseformerna utifrån vilken landsdel som kommunerna 
var belägen i framgår av tabellen nedan.

Tabell 20 Fördelning av styrelseformer utifrån landsdel 1974-1976

Landsdel Samlingsstyre % Majoritetsmarkering % Summa %
Norrland 15 18 36 18 51 18
Svealand 13 16 76 39 89 32
Götaland 54 66 84 43 138 50
Totalt 82 100 196 100 278 100

Källa: Röstsammanräkningsprotokoll valen till kommunfullmäktige 1973, SOU 
1972:32, Årsbok för Sveriges kommuner 1974 och Sveriges kommunkalender 
1974.

Vid detta tillfälle låg kommunerna i Norrland på riksgenomsnittet. Kommunerna 
i Svealand var däremot klart överrepresenterade bland de kommuner som hade 
samlingsstyre med majoritetsmarkering, medan Götalands kommuner hade en 
högre andel kommuner med samlingsstyre än vad som gällde för hela landet.



På ledarsidan tog inte Dagens Nyheter (liberal) upp styrelseordningen i kom
munerna Det närmaste som behandlades var det borgerliga samarbetet i Stock
holms läns landsting, där det förekom vissa motsättningar vid fördelningen av de 
ledande posterna.3’1 På nyhetssidorna gav Dagens Nyheter ganska utförliga rap
porter och det kan utan tvekan konstateras att frågan om maktfördelningen i 
kommunerna runt om i Stockholms län var omdiskuterad i många fall. Då de 
borgerliga partierna hade haft ganska stora framgångar i kommunerna var det so
cialdemokraterna som oftast intog en kritisk inställning till att de borgerliga i 
vissa fall ville införa så långtgående majoritetsmarkeringar som lagen medgav. 
Då lät Dagens Nyheter missnöjda socialdemokratiska politiker komma till tals. 
Två exempel var här Täby och Järfälla. Diskussionen i kommuner med socialis
tisk majoritet var mindre konfliktfylld. 1 denna beskrivning inkluderas Stock
holms kommun. Rapporteringen var saklig och opartisk. ”

Svenska Dagbladet (m) kommenterade frågan specifikt på ledarplats vid tre 
tillfällen. Första gången handlade det om en kommentar till förhandlingarna om 
maktfördelningen i Stockholms kommun utifrån valresultatet. Med tanke på att 
socialdemokraterna hade gjort en tillbakagång i kommunvalet var det inte så 
smakfullt att de med minsta möjliga majoritet drev en ganska hårdför linje i för
handlingarna. Det var inte heller lämpligt att göra några kopplingar till vilken 
styrelseform som skulle tillämpas i landstinget i Stockholms län. ”

Den andra artikeln hade i stort sett samma budskap, men den handlade fram
förallt om landstinget. När det gällde Stockholms kommun var tidningen rädd för 
att de borgerliga partierna skulle straffas av socialdemokraterna för hur de bor
gerliga agerade i landstinget. Det påpekades också att den särskilda kommunal
lagen för Stockholms kommun inte gjorde det möjligt att övergå till majoritets
styre (alltså samlingsstyre med majoritetsmarkering).'34

Den tredje artikeln var införd när förhandlingarna var slutförda. Tidningen var 
tillfreds med att socialdemokraterna i Stockholms kommun nöjde sig med att be
sätta fem av nio borgarråd. En ökning hade av antalet socialdemokratiska borgar
råd hade varit olämplig, då socialdemokraterna hade gjort en valförlust.* 332 333 * 335

På Svenska Dagbladets nyhetssidor gällde artiklarna till allra största delen si
tuationen i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting, medan övriga 
kommuner i länet bevakades tämligen sparsamt. Däremot markerade tidningen 
sin karaktär av rikstidning och gav en beskrivning av styrelseformen och makt
fördelningen i Göteborgs kommun. Rapporteringen får i stora drag anses ha varit

1,1 Dagens Nyheter 1973-11-02.
332 Till exempel Dagens Nyheter 1973-10-04. 1973-10-10, 1973-10-11, 1973-10-13, 1973-10-17, 

1973-10-18, 1973-10-25, 1973-10-31, 1973-11-07, 1973-11-08, 1973-11-14, 1973-11-21, 1973-11- 
22, 1973-11-28, 1973-11-29, 1973-11-29, 1973-12-05, 1973-12-06, 1973-12-12, 1973-12-13, 1973- 
12-18, 1973-12-19 och 1973-12-20.

333 Svenska Dagbladet 1973-10-12.
3,4 Svenska Dagbladet 1973-10-1.3.
33S Svenska Dagbladet 1973-10-14. Situationen i landstinget kommenterades för övrigt på ledarplats 

vid ytterligare tillfallen, men då utan koppling till kommunalpolitiken.



objektiv, möjligen med ett litet undantag for den inledande rapporteringen om 
socialdemokraternas krav på att fä sex borgarråd i Stockholms kommun.'’1,

I Skånska Dagbladet (c) förekom styrelseformerna på ledarsidan vid fem till
fällen. Första gången gällde frågan om graden av majoritetsmarkeringar i Stock
holms läns landsting. Tidningen tyckte, på samma sätt som centem i landstinget i 
Stockholms län, att samlingsstyret var att föredra. Däremot var det rimligt att det 
parti eller de partier som hade majoriteten i fullmäktige tillsatte de tyngsta ordfö
randeposterna på det sätt som exempelvis skedde i Malmö kommun.3’7

De följande ledarartiklarna gällde en polemik mot liera socialdemokratiska 
tidningar, bl.a. Arbetet. Dessa tidningar framförde uppfattningen att centern hade 
svårigheter att fa fram kompetenta personer till de många ordförandeuppdrag 
som kunde bli följden av valframgången år 1973. I Arbetet avsåg beskyllningar
na mot centerpartiet bl.a. situationen i Malmö kommun. Enligt Skånska Dagbla
det fanns det ingen koppling mellan centerns uppfattning på nationell nivå om 
lämpligheten av att behålla samlingsstyret i kommuner och uppgifterna om att 
centern hade brist på dugliga politiker. "s

Den fjärde artikeln var ett angrepp på centerns politiker i Lunds kommun. De 
ville tillsammans med övriga borgerliga partier införa en nästan maximal majori
tetsmarkering. Tidningen menade att de hela tiden hade varit tydliga anhängare 
av samlingsstyret och fann ingen anledning till omprövning bara för att centern 
var fel ute i frågan i Lund. Det fanns främst två motiv till ståndpunkten, dels att 
de kommunala frågorna inte var så tydligt politiska till sin karaktär, dels att det 
fanns ett insynsbehov hos minoriteten. Därför uttryckte tidningen sympati för so
cialdemokraterna i Lund som hade tackat nej både till en halvtidstjänst som op
positionsledare och till alla uppdrag som vice ordförande i styrelser och nämn
der.336 337 338 339 *

Tidningen fick mothugg i ett genmäle på ledarsidan från en av centerpartiets 
främsta företrädare i Lund, som uttryckte förvåning över att partiets egen tidning 
hade framfört hård kritik i frågan. Ledarredaktionen skrev samma datum ett svar 
till politikern från Lund. Tidningen menade att det var märkligt att han ville ha 
samlingsstyre i styrelser och nämnder i form av att minoriteten erhöll vice ordfö
randeposterna, medan majoriteten tog alla kommunalrådsposter. 40

Skånska Dagbladet uppvisade konsekvens i fråga om styrelseformerna och in
tegritet i relation till det egna partiets politiker i Lunds kommun. Tidningens ny
hetssidor visade att fler kommuner i Skåne nu övergick till att ha tydligare majo-

336 Till exempel Svenska Dagbladet 1973-10-03, 1973-10-04, 1973-10-05, 1973-10-09, 1973-10- 
12, 1973-10-16, 1973-1 1-12, 1973-11-16 och 1973-11-27.

337 Skånska Dagbladet 1973-10-11.
338 Skånska Dagbladet 1973-10-16 och 1973-10-18. Situationen blev också lite speciell, då en av 

centerpartiets kommunalrådskandidater i Malmö kommun var Skånska Dagbladets chefredaktör 
Gösta Håkansson. Angreppet på centerpartiets kandidater kan ha uppfattats som provocerande på 
Skånska Dagbladets ledarredaktion. Protokoll Malmö kommunfullmäktige 1973-12-21, § 11 (valda 
for perioden 1974-1976), Skånska Dagbladet 1973-12-22 och Vem är det 1999 s 509.

m Skånska Dagbladet 1973-1 1-10.
M0 Skånska Dagbladet 1973-11-14. De borgerliga partierna i Lunds kommun slog senare till reträtt 

och gav socialdemokraterna en kommunalrådspost. SAP accepterade då att tillsätta uppdragen som 
vice ordförande i styrelser och nämnder. Skånska Dagbladet 1973-12-14.



ritetsmarkeringar, som innebar att majoriteten besatte samtliga ordförandeposter. 
Det förekom också att minoriteten självmant helt avstod från ordförandeposter. 
Det fanns dock några kommuner i Skåne som hade kvar samlingsstyret. ’41 Vida
re blev vanligare att borgerliga politiker citerades från fullmäktigemöten, där de 
vände sig mot en påstådd socialdemokratisk maktfullkomlighet vid valen till sty
relser och nämnder. Sammantaget kan det konstateras att Skånska Dagbladet vid 
rapporteringen på nyhetsplats närmade sig den partiskhet som hade gällt i Arbe
tet år 1970.341 342 343 344

Arbetet (s) kommenterade frågan på ledarplats vid två tillfällen. Vid det första 
tillfället konstaterade tidningen att kraven på att införa majoritetsstyre, innebä
rande att majoriteten minst skulle utse alla ledamöter i kommunstyrelsen och 
samtliga heltidsuppdrag, nu växte sig starkare. En orsak var att medborgarna vil
le veta var de skulle kunna utkräva det politiska ansvaret. En invändning var mi
noritetens möjligheter att få insyn. Enligt Arbetet skulle dessa invändningar tas 
på allvar. Det fanns dock alternativa lösningar i form av att inrätta kommunal- 
rådsuppdrag utan egna ansvarsområden. Ett sådant system var även möjligt att 
kombinera med ett nästan fullt utbyggt majoritetsstyre där majoriteten tillsatte 
hela kommunstyrelsen och samtliga kommunalrådsuppdrag med rotelansvar. En 
sådan ordning skulle innebära att medborgarna var väl medvetna om vilket eller 
vilka partier som stod i ledningen för kommunen.

I den senare delen av ledaren övergick tidningen till situationen i Malmö. 
Slutsatsen blev att även om frågan var under utredning på nationell nivå fanns 
det starka motiv till att låta kommunerna i god tid före nästa val fatta beslut om 
att majoriteten i fullmäktige skulle utse uppdragen som heltidspolitiker där det 
ingick egna ansvarsområden. Minoriteten skulle få utse oppositionsråd med upp
gift att utöva insyn. Systemet med att starka män från minoriteten hade ledande 
poster borde avvecklas, då det kunde vara till skada för deras partier.34 ’

Den andra ledarartikeln i Arbetet handlade om situationen i Malmö. Artikeln 
var ett slags försvarstal för socialdemokraternas rätt att ta ytterligare en kommu- 
nalrådspost i Malmö. 44

På nyhetsplats rapporterade Arbetet om valen till styrelser och nämnder i 
kommunerna i Skåne. I en hel del fall handlade det om nybildade kommuner, då 
kommunblocksreformen nu slutfördes. En annan effekt av sammanläggningarna 
var att varje kommun ägnades större uppmärksamhet när tidningen inte hade lika 
många kommuner att bevaka. Det visade sig också att (1er kommuner, både be
fintliga och nybildade, gick över till samlingsstyre med majoritetsmarkeringar, 
där majoriteten i fullmäktige minst tog hand om alla ordförandeuppdrag. Det fö
rekom också att i ett mindre antal kommuner att majoriteten tillsatte alla poster

341 Till exempel Skånska Dagbladet 1973-10-02, 1973-10-09, 1973-10-13,1973-10-16, 1973-11-02, 
1973-11-08, 1973-11-09, 1973-11-10, 1973-11-14, 1973-11-16, 1973-11-17, 1973-11-22, 1973-11- 
23, 1973-11-24, 1973-11-29, 1973-11-30, 1973-12-01,1973-12-03, 1973-12-06, 1973-12-07, 1973- 
12-10, 1973-12-1 1, 1973-12-14, 1973-12-15, 1973-12-18, 1973-12-19, 1973-12-21 och 1973-12- 
22.

342 Tillexempel Skånska Dagbladet 1973-12-18, 1973-12-19, 1973-12-21 och 1973-12-22.
343 Arbetet 1973-10-22.
344 Arbetet 1973-11-23.



som ordförande och vice ordförande i styrelser och nämnder. I nästan santliga 
fall gällde det kommuner med socialistisk majoritet. Tendensen från år 1970 att 
kommuner där en borgerlig majoritet tog hand om alla ordförandeposter yftes 
fram på ett negativt sätt var i princip lika tydlig vid det här tillfället. Faktam är 
att det i allmänhet blev större uppmärksamhet i tidningen när borgerligheten be
satte samtliga ordförandeposter än vad som var fallet när socialdemokraterra tog 
hand om alla presidieposter i en kommun. 1 det förstnämnda fallet fick socalde- 
mokratiska företrädare möjlighet att i tidningen uttala sin vrede över de boigerli- 
ga partiernas hårdföra framfart. 1 ett mindre antal fall fick dock borgerliga politi
ker också uttala sig i tidningen i samma fråga. Det förekom emellertid ävm att 
socialdemokraterna frivilligt avstod från att ta några ordförandeposter, med mo
tiveringen att de skulle ha tagit alla ordförandeuppdrag om de fått majoriet.34 
Det kan sammantaget konstateras att tidningens partifärg hade betydelse på ny
hetsplats, precis på samma sätt som år 1970.

I Kronobergaren (s) förekom en ledarartikel som i viss mån tog upp ännet. 
Det gällde främst att socialdemokraterna i Växjö kommun hade tackat nej till att 
besätta några ordförandeposter. Enligt tidningen var det lite svårt att veta vilka 
effekter det kunde få. Det var dock tänkbart att debatten skulle bli mer intensiv 
och att antalet kompromisslösningar reduceras.’4<' Däremot var rapporterngen 
på nyhetssidorna utförlig. Det skedde en viss fokusering på socialdemokraternas 
överväganden om styrelseformerna i länets kommuner. Det förekom då en hel 
del diskussioner inom partiet huruvida de skulle ta alla ordförandepostei i de 
kommuner där det fanns socialistisk majoritet och om de skulle ta några poster 
som ordförande i kommuner med borgerlig majoritet. Utfallet av diskussioierna 
varierade mellan de olika kommunerna och det förekom även voteringar i fågan 
på partiets medlemsmöten. Det kan noteras att trots fokuseringen på det egna 
partiet var tidningens rapportering i övrigt inte så normativ när det gäller har de 
olika partierna agerade.’47

Smålandposten (m) kommenterade inte frågan på ledarsidan. Bevakning:n på 
nyhetssidorna var däremot god. Styrelseformerna i kommunerna i Kronotergs 
län var emellertid i regel inte så väldigt omstridda. Det skall vidare framhålhs att 
tidningen höll en i princip opartisk linje vid rapporteringen av den politiska si
tuationen i länets kommuner.,4X 145 * * 148

145 Till exempel Arbetet 1973-10-13, 1973-10-16, 1973-10-18, 1973-10-25, 1973-10-26, !973-l Ι
ΟΙ, 1973-11-09, 1973-11-16, 1973-12-03, 1973-12-04, 1973-12-06, 1973-12-07, 1973-12-08.1973- 
12-09, 1973-12-11, 1973-12-12, 1973-12-13, 1973-12-14, 1973-12-15, 1973-12-18, 19734 2-19, 
1973-12-20 och 1973-12-21.

A(’ Kronobergaren 1973-12-12.
447 Till exempel Kronobergaren 1973-10-06, 1973-10-13, 1973-10-18, 1973-10-23, 197340-24, 

1973-10-27. 1973-10-31, 1973-11-09, 1973-11-10, 1973-11-14, 1973-11-16, 1973-11-17, 193-11- 
17, 1973-11-20, 1973-11-23, 1973-11-24, 1973-11-28, 1973-11-29, 1973-11-30, 1973-12-01,1973- 
12-03. 1973-12-04, 1973-12-06, 1973-12-07, 1973-12-07, 1973-12-10, 1973-12-12, 1973- 2-14, 
1973-12-19, 1973-12-20, 1973-12-21 och 1973-12-22.

148 Till exempel Smålandsposten 1973-10-06. 1973-10-09, 1973-10-11, 1973-10-19, 1973-0-24, 
1973-11-01, 1973-11-02, 197.3-11-07, 1973-11-08, 1973-11-12, 1973-11-14, 1973-1 1-19, 19’3-ll- 
23, 1973-11-28, 1973-11-30, 1973-12-01, 1973-12-04, 1973-12-05, 1973-12-07, 1973-12-10,1973- 
12-11, 1973-12-14, 1973-12-19 och 1973-12-21.



Växjöbladel (c) hade ingen ledarartikel på det aktuella temat. På nyhetsplats 
var det inte fråga om någon direkt vinkling. Det kan dock noteras att centem i en 
del fall ägnades förhållandevis stort utrymme i tidningen. I ett fall berördes även 
en enskild centernominering på ledarplats. Tidningens partifàrg fick sålunda ett 
visst genomslag även på nyhetsplats.340

I Ny Dag (vpk) skedde dels rapporter om vpk:s valresultat, där rapporterna 
baserades på intervjuer med ombudsmännen eller andra ledande partiföreträdare 
i distrikten, dels valen till styrelser och nämnder i Stockholms kommun. I det se
nare fallet framhölls det att vpk inte tilldelades något borgarråd och att partiet 
ansåg att antalet borgarråd borde reduceras. Vidare tyckte partiets företrädare i 
Stockholm att samtliga borgarrådspostema skulle ha tillfallit den socialistiska 
majoriteten.* 350 351

Mandatperioden 1977-1979
Inför denna valperiod skedde ytterligare en kommunsammanläggning, mellan 
Svedala och Bara kommuner i Malmöhus län, varvid antalet kommuner blev re
ducerat med I till 277:"' I tabellen nedan redovisas både uppgifter om andelen 
kommuner med olika styrande koalitioner och vilken roll majoriteten i fullmäk
tige kan ha spelat för det.

Tabell 21 Fördelning av styrande koalitioner utifrån majoritetsläge 
1977-1979

Styrande koalition Majoritetsläge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 106 95 0 0 0 0 106 38
Socialistisk och lokal 0 0 0 0 1 6 1 0
Borgerlig 0 0 ! 19 81 13 72 132 48
Borgerlig och lokal 0 0 1 1 1 6 2 1
Samlingsstyre 6 5 27 18 2 11 35 13
Blocköverskridande 0 0 0 0 1 6 1 0
Summa 112 100 147 100 18 101 277 100

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Röstsammanräkningsprotokoll valen till kommunfullmäktige 1976, All
männa valen 1976, del 2, och Sveriges kommunkalender 1977.

149 Till exempel Växjöbladel 1973-10-08, 1973-10-09, 1973-10-27, 1973-11-02, 1973-11-07, 1973- 
11-20, 1973-11-23. 1973-11-29, 1973-11-30, 1973-12-03, 1973-12-04, 1973-12-08, 1973-12-10, 
1973-12-12, 1973-12-14, 1973-12-19, 1973-12-20 och 1973-12-21.

350 Ny Dag nr 64, 66 och 70-71 1973.
351 Ivarsson 1992 s 95 och Wängmar 1998 s 29 och 46.



Övergången från samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkering full
bordades till stor del inför denna valperiod. Andelen kommuner som hade kvar 
samlingsstyret var nämligen denna gång endast 13 procent. Skillnaderna mellan 
kommuner som hade socialistisk respektive borgerlig majoritet hade minskat yt
terligare, men ännu var kommuner med borgerlig majoritet överrepresenterade 
bland kommuner med samlingsstyre. Att processen med att skifta styrelseform i 
kommunerna nu till stor del var slutförd är skälet till att jag redovisar utfallet i en 
tabell, vilket också sker för de följande mandatperioderna. Det skall särskilt note
ras att i en kommun. Sollentuna i Stockholms län, förekom ett blocköverskridan
de samarbete, närmare bestämt mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Skälet 
till det var att kommunen hade annan majoritet med ett lokalt parti som vågmäs
tare mellan blocken.

Dagens Nyheter (liberal) kommenterade inte de kommunala styrelseformerna 
på sin ledarsida under hösten 1976. På nyhetssidorna hade däremot tidningen en 
god bevakning av kommunerna i Stockholms län. Utöver Stockholms kommun 
var det två kommuner i länet som fick särskilt stor uppmärksamhet, nämligen 
Sollentuna och Järfälla kommuner. Det hängde samman med att lokala partier i 
båda kommunerna hade fått en vågmästarposition i fullmäktige. I Sollentuna de
lades ordförandeposterna upp mellan socialdemokraterna och folkpartiet i ett 
blocköverskridande samarbete. Förändringarna av styrelseformerna i kommu
nerna var vid detta tillfälle mindre än 1973, då flertalet kommuner hade infört 
majoritetsmarkeringar som innebar att majoriteten åtminstone tog hand om alla 
ordförandeposter, inte sällan till och med alla presidieposter. Rapporteringen i 
tidningen var med ett undantag inte vinklad. 1 fråga om Järfälla kommun gavs 
dock de borgerliga partiernas kritik mot socialdemokraternas samarbete med en 
utbrytare ur ett lokalt parti ganska stort utrymme.352 * *

Svenska Dagbladet (m) kommenterade på ledarplats den kommunalpolitiska 
situationen i Stockholms kommun i samband med att kommunfullmäktige valde 
borgarråd samt kommunala styrelser och nämnder i oktober 1976. 1 kraft av val- 
framgången var det logiskt att moderaterna fick tillsätta de tre främsta posterna i 
kommunen, nämligen finansborgarråd, ordförande i fullmäktige och ordförande i 
kommunstyrelsen. Tidningen förde inte fram någon kritik mot att samlingsstyret 
i fråga om borgarråden behölls.3" En annan kort ledamotis gällde den socialde
mokratiska maktfullkomligheten i Timrå kommun. ’ 4 Det förekom ytterligare en 
ledarartikel i tidningen om kommunalpolitik. Denna behandlade dock nästan ute
slutande valresultatet i kommunerna.355

På Svenska Dagbladets nyhetssidor behandlades egentligen bara politiken i 
Stockholms kommun på ett mer detaljerat sätt. Störst uppmärksamhet ägnades de 
nio borgarråden. Tonen mot de socialdemokratiska borgarråden var klart förson
lig. Nyhetsrapporteringen kan i fråga om Stockholms kommun betecknas som

"2 Till exempel Dagens Nyheter 1976-10-06, 1976-10-12, 1976-10-13, 1976-10-14, 1976-10-21, 
1976-11-03, 1976-11-04. 1976-11-11, 1976-11-17, 1976-11-18, 1976-11-24, 1976-11-25, 1976-12- 
01, 1976-12-02, 1976-12-09, 1976-12-16, 1976-12-22 och 1976-12-23.

Svenska Dagbladet 1976-10-16.
’M Svenska Dagbladet 1976-12-11.

Svenska Dagbladet 1976-11-18.



bara lätt partisk i borgerlig favör. Kommunerna i Stockholms län fick då inte sär
skilt stort utrymme i tidningen. En kommun som dock fick uppmärksamhet var 
Järfälla. Det hängde samman med att ett lokalt parti, som hade en vågmästarposi- 
tion i fullmäktige, inte kunde enas om vilket av blocken som skulle stödjas.356 357 * 359 360 361 362

I Skånska Dagbladet (c) togs kommunala frågor upp på ledarplats vid tre till
fällen. Temat var i stort sett detsamma vid varje tillfälle. Det handlade om bra 
initiativ från den nya borgerliga regeringen som inte hade med styrelseformen att 
göra.’57 På nyhetssidorna var tonen i allmänhet neutral. När kommunerna valde 
styrelser och nämnder framhöll tidningen ofta att majoriteten tog hand om alla 
ordförandeposter i enlighet med de majoritetsmarkeringar som hade genomförts i 
nästan alla kommuner. Däremot var det inte så vanligt att det på nyhetsplats fö
rekom någon värdering av styrelseformerna. Det var sällsynt med artiklar där 
borgerliga politiker fick kritisera socialdemokratisk maktfullkomlighet.3'* Det 
hade då varit tänkbart att socialdemokratiska politiker hade fått möjlighet att via 
tidningen kritisera de borgerliga för att dela med sig för lite till oppositionen. Det 
var dock inte heller särskilt vanligt, men förekom i Svedala kommun. ° ’

Arbetet (s) kommenterade kommunala frågor på ledarplats vid tre tillfällen 
under hösten 1976, men berörde bara styrelseformen vid ett tillfälle och då mer 
indirekt.’60 1 denna noterades det att antalet kommuner med oklar majoritet hade 
tilltagit. Genom att fler kommuner hade övergått till större majoritetsmarkeringar 
kunde dessa lokala partier få ett stort inflytande i relation till sitt väljarstöd. Ett 
sådant exempel var Helsingborg.'61 På nyhetsplats intog Arbetet (s) ungefär 
samma hållning som 1970 och 1973. Nu hade nästan alla kommuner gått över till 
majoritetsmarkeringar, där majoriteten tog alla ordförandeuppdrag.'62 Liksom 
vid tidigare val förekom det en del partiskhet på nyhetsplats i socialdemokratisk 
favör. 1 Helsingborg och Åstorp, där det fanns ett lokalt parti som hade en våg- 
mästarställning, gjorde tidningen på nyhetsplats en klart kritisk granskning av det 
som framställdes som borgerlig obeslutsamhet och splittring. I Åstorp hade soci
aldemokraterna redan på ett tidigt stadium förklarat att de inte ville ha några ord
förandeposter när det inte längre fanns någon socialistisk majoritet.363 Tendensen

556 Till exempel Svenska Dagbladet 1976-10-15, 1976-10-16, 1976-11-17, 1976-12-01, 1976-12-
02, 1976-12-03, 1976-12-06 och 1976-12-10.

357 Skånska Dagbladet 1976-10-16, 1976-10-29 och 1976-11-23.
M Till exempel Skånska Dagbladet 1976-10-02, 1976-10-06, 1976-10-17,1973-10-23, 1973-10-26, 

1976-11-04, 1976-11-19, 1976-11-20, 1976-11-24, 1976-11-25, 1976-11-25, 1976-11-27, 1976-11- 
29, 1976-12-01, 1976-12-02, 1976-12-03, 1976-12-05, 1976-12-06, 1976-12-07, 1976-12-08, 1976- 
12-09, 1976-12-13, 1976-12-14, 1976-12-15, 1976-12-16, 1976-12-17, 1976-12-18, 1976-12-21, 
1976-12-.23 och 1976-12-31.

359 Till exempel Skånska Dagbladet 1976-1 1-19.
360 Arbetet 1976-10-12, 1976-11-12 och 1976-12-04.
361 Arbetet 1976-11-12.
362 Till exempel Arbetet 1976-10-01. 1976-10-02, 1976-10-05, 1976-10-16, 1976-10-17, 1976-11-

03, 1976-11-10, 1976-11-16, 1976-11-17, 1976-11-18, 1976-11-19, 1976-12-16, 1976-12-17, 1976- 
12-18, 1976-12-22 och 1976-12-31.

363 Till exempel Arbetet 1976-10-02, 1976-11-16 och 1976-11-19.



att socialdemokraterna via artiklar på nyhetsplats fick möjlighet att utveckh sina 
krav eller kritisera en borgerlig majoritet fanns kvar.364

Kronobergaren (s) hade inga ledarartiklar i frågan. Det närmaste var en Iritisk 
ledare mot de borgerliga i Göteborgs kommun, som trots valforlust försökt; dri
va igenom en fråga där det varit stora folkliga protester.365 Däremot var brak
ningen på nyhetssidorna god. Det går inte att påstå att tidningen gjorde lågra 
vinklingar till förmån tor socialdemokraterna. Det som framställdes mest k-itiskt 
i tidningen var agerandet från det lokala partiet i Älmhult, folkstyrt Älmhult som 
uppträdde respektlöst mot övriga partier. T idningens partifärg märktes inte ninst 
genom att det nästan bara var det socialdemokratiska partiets nomineringa· som 
återgavs på ett tidigt stadium. Det handlade om utrymme och uppmärksanhet, 
inte om någon vinkling till de borgerligas nackdel.366 * 368

1 Smålandposten (m) förekom det ingen ledarartikel. Däremot berördes syrel- 
seformerna på nyhetsplats. I Lessebo skulle de borgerliga partierna fa uppd'agen 
som vice ordförande i de kommunala organen med hänvisning till vad som hade 
rekommenderats av utredningen om den kommunala demokratin. Under den fö
regående perioden hade det socialdemokratiska partiet lagt beslag på alla jresi- 
dieuppdrag. 6' De kommuner där det skedde en övergång från samlingsstyre till 
samlingsstyre med majoritetsmarkering ägnades extra intresse. Som helhet var 
rapporteringen på nyhetsplats i princip helt objektiv. Det skedde med andn ord 
ingen partiskhet i borgerlig favör. 6X

Växjöbladet (c) hade ingen ledarartikel i ämnet. På nyhetsplats var insagen 
mer begränsade, delvis beroende på att tidningen numera bara kom ut en gång i 
veckan. Tidningen uppmärksammade särskilt Uppvidinge och Markaryds com- 
muner, där centerpartiet skulle ta över ordförandeposterna i kommunstyrelsen. 
Det kan sålunda konstateras att centern fick stor uppmärksamhet i tidningen 61

Mandatperioden 1980-1982
Inför denna mandatperiod skedde två kommundelningar, varvid Vadsten; och 
Dorotea åter bildade egna kommuner. För första gången på ungefär 50 åi steg 
antalet kommuner i landet, nu från 277 till 279.576 I tabellen nedan redcvdsas 
uppgifter om andelen kommuner med olika typer av styrande koalitioner oci vil
ken betydelse majoriteten i fullmäktige kan ha haft för detta.

364 Till exempel Arbetet 1976-10-05 och 1976-12-19.
365 Kronobergaren 1976-11-25.
366 Till exempel Kronobergaren 1976-10-14, 1976-10-22, 1976-10-27, 1976-10-28, 1976-1-04, 

1976-11-19, 1976-11-20, 1976-11-25, 1976-11-26, 1976-12-04, 1976-12-08, 1976-12-10, 19‘6-12- 
13, 1976-12-14, 1976-12-15, 1976-12-21 och 1976-12-30.

,f’7 Smålandposten 1976-12-02.
368 Till exempel Smålandposten 1976-10-26, 1976-10-27, 1976-11-02, 1976-11-04, 1976-1-10, 

1976-11-11, 1976-11-19, 1976-11-20, 1976-11-24, 1976-11-25, 1976-11-29, 1976-12-02, I9’6-12- 
03, 1976-12-06, 1976-12-08, 1976-12-09, 1976-12-10, 1976-12-11, 1976-12-12, 1976-12-15,1976- 
12-17, 1976-12-21. 1976-12-30 och 1976-12-31. 

m Till exempel Växjöbladet nr 44, 46, 49, 51 och 52 1976.
570 Andersson 1993 s 102 och Wångmar 1998 s 29 och 46f.



Styrande koalition Majoritetslåge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 119 97 0 0 3 23 122 44
Socialistisk och lokal 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgerlig 0 0 114 80 7 54 121 43
Borgerlig och lokal 0 0 1 1 1 8 2 1
Samlingsstyre 4 3 25 17 2 15 31 1 1
Blocköverskridande 0 0 3 2 0 0 3 1
Summa 123 100 143 100 13 100 279 100

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Röstsammanräkningsprotokoll valen till kommunfullmäktige 1979, All
männa valen 1979, de! 2, och Sveriges kommunkalender1980.

Andelen kommuner med samlingsstyre hade nu reducerats ytterligare något och 
uppgick alltså till 11 procent. Skillnaden mellan kommuner med borgerlig och 
socialistisk majoritet bestod i det här avseendet genom att det stora flertalet av 
kommunerna med samlingsstyre hade en borgerlig fullmäktigemajoritet. Det var 
alltså väldigt ovanligt med samlingsstyren i kommuner där det fanns en socialis
tisk majoritet i fullmäktige. Det fanns bara fyra sådana kommuner i hela landet. 
Det är tänkbart att delvis koppla samman det med att socialdemokraterna befann 
sig i opposition i rikspolitiken och därför i största möjliga utsträckning ville ut
nyttja de maktpositioner som partiet förfogade över i kommunerna.

Antalet kommuner med en blocköverskridande koalition hade stigit från en 
till tre. I två fall, Linköping och Emmaboda, hängde den borgerliga majoriteten 
på att kds ingick, varvid kds istället valde att samarbeta med de socialistiska par
tierna. Även i det tredje fallet gällde det en kommun med borgerlig majoritet i 
fullmäktige, Täby, där det bildades en koalition mellan centerpartiet, folkpartiet 
och socialdemokraterna. Syftet var troligen att försätta moderatenia i opposition. 
I dessa tre fall hade socialdemokraterna sålunda lyckats splittra borgerligheten, 
även om kds vid den här tidpunkten inte var fullt ut förankrat i borgerligheten.

Mandatperioden 1983-1985
Inför mandatperioden 1983-1985 skedde ytterligare fem kommundelningar, vil
ket medförde att det totala antalet kommuner nu ökade från 279 till 284. De nya 
kommunerna var Salem, Österåker Essunga, Bjurholm och Malå.371 I tabellen 
nedan redovisas uppgifter om andelen kommuner med olika styrelseformer och



styrande koalitioner och hur dessa fördelades utifrån det majoritetslåget som 
fanns i kommunens fullmäktige.

Tabell 23 Fördelning av styrande koalitioner utifrån majoritetslåge 
1983-1985

Styrande koalition Majoritetsläge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 144 97 0 0 10 48 154 54
Socialistisk och lokal/mp 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgerlig 0 0 94 82 4 19 98 35
Borgerlig och lokal/mp 0 0 3 3 2 10 5 2
Samlingsstyre 4 3 16 14 5 24 25 9
Blocköverskridande 0 0 2 2 0 0 2 1
Summa 148 100 115 101 21 101 284 101

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Röstsammanräkningsprotokoll valen till kommunfullmäktige 1982, All
männa valen 1982, del 2, och Sveriges kommunkalender 1983.

Antalet och andelen kommuner som hade kvar samlingsstyret minskade åter i 
klart begränsad utsträckning. Minskningen var ungefär lika stor som inför den 
föregående valperioden. Minskningen av samlingsstyren hade främst ägt mm i 
kommuner som hade en borgerlig fullmäktigemajoritet. Det innebar att skillna
den baserad på majoritetsläget i fullmäktige hade minskat, men ännu fanns de 
numera tämligen fåtaliga samlingsstyrena framförallt i kommuner med borgerlig 
majoritet i fullmäktige.

Antalet kommuner med blocköverskridande samarbeten låg kvar på en låg 
nivå och hade även minskat från tre till två. Det handlade dels om Linköpings 
kommun, där koalitionen mellan de socialistiska partierna och kds fanns kvar, 
dels var det fråga om Ekerö kommun, som styrdes av en koalition bestående av 
centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna. 1 båda fallen fanns det borger
lig majoritet i kommunens fullmäktige, men i Linköpings kommun var det lik
som under föregående mandatperiod inklusive kds.

Mandatperioden 1986-1988
Inför denna mandatperiod skedde inga ändringar av den kommunala indelningen, 
vilket alltså innebar att antalet kommuner uppgick till 284.' I tabellen nedan 
ges uppgifter om andelen kommuner med olika styrelseformer och styrande koa
litioner och hur dessa fördelades utifrån majoritetsläget i fullmäktige.



Styrande koalition Majoritetsläge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 121 95 0 0 6 20 127 45
Socialistisk och lokal/mp 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgerlig 0 0 105 83 15 50 120 42
Borgerlig och lokal/mp 0 0 3 2 3 10 6 2
Samlingsstyre 6 5 17 14 5 17 28 10
Blocköverskridande 0 0 2 2 1 3 3 1
Summa 127 100 127 101 30 100 284 100

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Allmänna valen 1985, del 2, och Sveriges kommunkalender 1986.

Inför denna mandatperiod skedde ett litet trendbrott genom att antalet kommuner 
med samlingsstyre ökade från 25 till 28. Dessutom skedde huvuddelen av denna 
trots allt blygsamma ökning i kommuner med socialistisk majoritet, då antalet 
sådana kommuner steg från fyra till sex. Det innebar också att fördelningen av 
majoritetsläget i kommuner med samlingsstyre blev något jämnare än vad som 
hade varit fallet under de tidigare mandatperioderna. Fortfarande hade emellertid 
merparten av kommunerna med samlingsstyre en borgerlig fullmäktigemajoritet.

Antalet kommuner med blocköverskridande samarbeten ökade från två till 
tre, men det var sålunda ännu fråga om en mycket låg andel av det totala antalet 
kommuner. I två av de tre kommunerna fanns det borgerlig majoritet. Det gällde 
för det första Ekerö kommun, där koalitionen mellan centerpartiet, folkpartiet 
och socialdemokraterna bestod. För det andra handlade det om Jönköpings 
kommun, där det bildades en koalition mellan centern och socialdemokraterna. 
Den tredje kommunen med samarbete över blockgränsen var Mariestad, men där 
var det annan majoritet till följd av att miljöpartiet och Sveriges kommunistiska 
parti (skp) hade en vågmästarposition i kommunen. I Mariestad bestod den 
blocköverskridande koalitionen av socialdemokraterna, centern och folkpartiet.

Mandatperioden 1989-1991
Inte heller inför denna valperiod skedde några förändringar av den kommunala 
indelningen, vilket alltså innebar att antalet kommuner uppgick till 2 84.373 I ta
bellen nedan ges fakta om styrelseformer och styrande koalitioner och hur dessa 
fördelades utifrån majoritetsläget i fullmäktige.



Styrande koalition Majoritetslåge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 120 97 0 0 27 41 147 52
Socialistisk och lokal/mp 0 0 0 0 4 6 4 1
Borgerlig 0 0 75 80 15 23 90 32
Borgerlig och lokal/mp 0 0 1 1 6 9 7 2
Samlingsstyre 2 2 13 14 9 14 24 8
Blocköverskridande 2 2 5 5 5 8 12 4
Summa 124 101 94 100 66 101 284 99

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Allmänna valen 1988, del 2, och Sveriges kommunkalender 1989.

Valet 1988 innebar att antalet kommuner som hade annan majoritet i fullmäktige 
mer än fördubblades, framförallt beroende på miljöpartiets politiska genombrott. 
Denna scenförändring medförde ingen ökning av antalet kommuner som hade 
samlingsstyre, utan där skedde det istället en minskning, från 28 till 24. Den vik
tigaste förändringen blev istället att antalet blocköverskridande koalitioner steg 
betydligt, från tre till tolv. Ökningen kunde inte bara relateras till kommuner med 
annan majoritet, utan det skedde även i kommuner med socialistisk och borgerlig 
majoritet. Inte helt sällan bildades koalitionerna mellan centerpartiet och social
demokraterna. Tre exempel på det var Hässleholms. Jönköpings och Tranemo 
kommuner. Den mest intressanta koalitionen bildades dock i Pajala kommun 
mellan vpk och de borgerliga partierna, varvid vpk fick tillsätta posten som ord
förande i kommunstyrelsen. Med svenska förhållanden var det ovanligt att soci
aldemokraterna hamnade i opposition i en kommun som hade klar socialistisk 
majoritet. Ökningen av andelen kommuner med blocköverskridande samarbeten 
kan ses som ett förebud för den omfattande ökning som skedde efter 1994 års 
val. Valet år 1991 blev däremot ett mellanspel i motsatt riktning, vilket behand
las nedan.

Mandatperioden 1992-1994
Vid årsskiftet 1991/1992 tillkom två nya kommuner, Gnesta och Trosa, vilka 
båda bildades genom en delning av Nyköpings kommun. För första gången på 
nio år ökade antalet kommuner, denna gång från 284 till 286. 4 1 tabellen nedan 
återges uppgifter om andelen kommuner med olika styrelseformer och styrande 
koalitioner och hur dessa fördelades utifrån den majoritet som fanns i kommun
fullmäktige.



Styrande koalition Majoritetsläge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 71 96 0 0 9 23 80 28
Socialistisk och lokal/mp 0 0 0 0 2 5 2 1
Borgerlig 0 0 153 89 12 30 165 58
Borgerlig och lokal/mp 0 0 3 2 12 30 15 5
Samlingsstyre 2 3 13 8 2 5 17 6
Blocköverskridande 1 1 3 2 3 8 7 2
Summa 74 100 172 101 40 101 286 100

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet (inklusive Ny demokrati).
A: Annan majoritet.

Källa: Allmänna valen 1991, del 2, Sveriges kommunkalender 1992 och Sveriges 
kommuner (1992).

Efter 1991 års val minskade både antalet kommuner med samlingsstyre och med 
blocköverskridande koalitioner. Att andelen kommuner med blocköverskridande 
samarbeten reducerades hade sannolikt främst två orsaker. Det gällde dels att an
talet kommuner med annan majoritet minskade, dels att valet gav ett väldigt klart 
utslag i borgerlig riktning. Det sistnämnda innebar att socialdemokraterna troli
gen inte var så angelägna att bilda koalitioner över blockgränsen, särskilt då par
tiet befann sig i opposition på riksplanet. De borgerliga partierna var i sin tur tro
ligen i många fall angelägna att visa upp samma enade front i kommunerna som i 
den fyrpartiregering som bildades på nationell nivå i oktober 1991. I fråga om 
samlingsstyrena fanns dessa fortfarande framförallt i kommuner som hade bor
gerlig majoritet. I det stora flertalet fall hade socialdemokraterna då ett mer be
gränsat antal ordförandeposter, i några fall bara en enda. Två sådana exempel var 
Torsås och Ydre kommuner. Detta var inte nytt för denna mandatperiod, utan 
hade i vissa fall förekommit sedan 1970-talet.

Under denna mandatperiod hade ännu inte lagstiftningen ändrats så att det var 
möjligt att upplösa styrelser och nämnder om majoriteten förändrades. Trots det 
skedde faktiskt ett sådant skifte på frivillig väg i Ljusnarsbergs kommun. Det var 
en blocköverskridande koalition som ersattes av ett minoritetsstyre med ett lokalt 
parti.175

3 ' Sveriges Kommunkalender 1992 och Sveriges Kommunkalender 1994.



Summering
Som kapitelindelningen anger skedde ett viktigt skifte gällande kommunernas 
styrelseformer efter 1973 års val. Från att ha varit samlingsstyren i ungefär två 
tredjedelar av kommunerna under perioden 1971-1973 skedde en minskning till 
knappt en tredjedel under valperioden 1974-1976. Elfter 1976 års val sjönk siff
ran ner till 13 procent, för att sedan under de följande valen ligga på omkring 10 
procent. Vid periodens slut, alltså mandatperioden 1992-1994, var andelen 
kommuner med samlingsstyre nere i sex procent. Under perioden 1974 till 1994 
var den dominerande styrelseformen samlingsstyre med majoritetsmarkering, där 
majoritetsbildningarna nästan uteslutande skedde inom ramen för de två politiska 
blocken.

Det förekom emellertid ett mycket begränsat antal blocköverskridande koali
tioner under valperioderna 1977-1979, 1980-1982, 1983-1985 och 1986-1988. 
Dessa följde i huvudsak två huvudspår. För det första var det att kristen demo
kratisk samling (kds) valde att samarbeta med de socialistiska partierna istället 
för borgerligheten. Detta inträffade i kommuner där kds behövdes för att säker
ställa en borgerlig fullmäktigemajoritet. Före 1982 var inte kds lika tydligt för
ankrat i det borgerliga blocket som därefter har varit fallet.

För det andra var det koalitioner mellan socialdemokraterna och centerpartiet 
eller folkpartiet, alternativt mellan socialdemokraterna och både centerpartiet och 
folkpartiet. Dessa koalitioner kom oftast till stånd för att förvisa moderaterna till 
en oppositions- och minoritetsställning i kommunen. Det förekom dock även att 
sådana koalitioner kom till stånd i kommuner där ett lokalt parti hade en position 
som vågmästare mellan de båda blocken. Syftet var då sannolikt främst att inte 
låta detta parti få utnyttja sin vågmästarposition till att ställa långtgående krav för 
att inleda samarbete med ett av de båda blocken.

En början till trendbrott kunde skönjas efter 1988 års val, då andelen kommu
ner med blocköverskridande koalitioner ökade klart. En orsak var att andelen 
kommuner med annan majoritet steg till följd av att miljöpartiet fick sitt politiska 
genombrott. Detta var dock inte hela förklaringen, utan det skedde också en be
gränsad ökning av blocköverskridande samarbeten i kommuner där ett av de 
båda politiska blocken hade majoritet. Vid 1991 års val skedde en återgång till 
en mer renodlad blockpolitik i de svenska kommunerna. Den viktigaste anled
ningen var med stor sannolikhet den borgerliga framgången i valet som bl.a. re
sulterade i att andelen kommuner med annan majoritet åter sjönk. Det kan sägas 
ha varit den sista/senaste mandatperioden med ett tydligt blockpolitiskt mönster i 
de svenska kommunerna. Det är troligt att det också fanns ett visst samband med 
förekomsten av en borgerlig regering på nationell nivå.



10. MÅNGSTYREN 1995-2002

Under de tre sista mandatperioderna av den samlade undersökningsperioden 
skedde en uppmjukning av blockpolitiken i de svenska kommunerna. Det blev 
nu vanligare med blocköverskridande samarbeten och koalitioner mellan ett av 
de båda politiska blocken och miljöpartiet eller ett lokalt parti. En bidragande or
sak var att 1994 års val resulterade i så kallad annan majoritet i hela 77 kommu
ner, vilket utgjorde 27 procent av alla kommuner. Vid valen åren 1998 och 2002 
uppgick denna andel till 29 procent. 1 relation till vad som gällde under huvudde
len av 1970- och 1980-talen var det mycket höga siffror.

Mandatperioden 1995-1998
Vid årsskiftet 1994/1995 tillkom två nya kommuner, Bollebygd och Lekeberg. 
De bildades genom delningar av Borås respektive Örebro kommuner. Antalet 
kommuner ökade därmed från 286 till 288.’ 6 1 tabellen nedan återges uppgifter 
om andelen kommuner med olika styrelseformer och styrande koalitioner och 
hur dessa fördelades utifrån det majoritetslaget som fanns i fullmäktige.

Tabell 27 Fördelning av styrande koalitioner utifrån majoritetsläge 
1995-1998

Styrande koalition Majoritetsläge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 139 95 0 0 2 3 141 49
Socialistisk och lokal/mp 3 2 0 0 32 42 35 12
Borgerlig 0 0 44 68 3 4 47 16
Borgerlig och lokal/mp 0 0 7 11 8 10 15 5
Samlingsstyre 2 1 8 12 2 3 12 4
Blocköverskridande 2 1 6 9 30 39 38 13
Summa 146 99 65 100 77 101 288 99

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Allmänna valen 1994, del 2, Sveriges kommunkalender 1995 och Sveriges 
kommuner 1995-1996.

Sett till den övergripande fördelningen mellan samlingsstyre och samlingsstyre 
med majoritetsmarkering var bilden nu nästan så entydig som det var möjligt. 
Hela 96 procent av kommunerna hade samlingsstyre med majoritetsmarkering, 176

176 Wângmar 1998 s 29 och 46f samt Nielsen 2002 s 29.



medan fyra procent tillämpade samlingsstyre. Det kan noteras att Stockholms 
kommun nu som en av de sista kommunerna i landet lämnade samlingsstyret. 
Den mest betydelsefulla förändringen i relation till den föregående valperioden 
1992-1994 var att antalet och andelen kommuner med blocköverskridande sam
arbeten hade ökat högst betydligt, från två till tretton procent. Det stora flertalet 
av dessa tillkom i kommuner med så kallad annan majoritet.

Det hade också blivit vanligare att ett av de båda politiska blocken bildade 
koalition med miljöpartiet eller något lokalt parti. I några fall gällde det koali- 
tionsbildningar med både miljöpartiet och ett lokalt parti. Den viktigaste förklar
ingen till förändringen i kommunerna var ökningen av andelen kommuner med 
annan majoritet. Det var ännu relativt fa blocköverskridande koalitioner i kom
muner där det fanns majoritet for ett av de båda politiska blocken.

Denna mandatperiod var den första med möjlighet att göra nyval till styrelser 
och nämnder om en styrande koalition upplöstes. Det skedde helt i Ulricehamn, 
från en blocköverskridande till en annan blocköverskridande koalition, och något 
mer partiellt i Norberg, från samlingsstyre till blocköverskridande.>77

Mandatperioden 1999-2002
Inför mandatperioden 1999-2002 tillkom en ny svensk kommun. Nykvarn. Den 
bildades genom en delning av Södertälje kommun.’7’' I tabellen nedan återges 
fakta om antalet och andelen kommuner med olika styrelseformer och styrande 
koalitioner samt hur dessa fördelades på grundval av det majoritetsläget som 
fanns i fullmäktige.

Tabell 28 Fördelning av styrande koalitioner utifrån majoritetslåge 
1999-2002

Styrande koalition Majoritetslåge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 88 77 0 0 6 7 94 33
Socialistisk och lokal/mp 15 13 0 0 22 27 37 13
Borgerlig 0 0 53 58 3 4 56 19
Borgerlig och lokal/mp 0 0 22 24 29 35 51 18
Samlingsstyre 0 0 5 5 4 5 9 3
Blocköverskridande 11 10 12 13 19 23 42 15
Summa 114 100 92 100 83 101 289 101

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Allmänna valen 1998, del 3, Sveriges kommunkalender 1999 och elektron
iskt material från Sveriges samtliga kommuner 1998-1999.

,77 Sveriges Kommunkalender 1995 och Sveriges Kommunkalender 1998. 
m Wångmar 2003 s 229 och Nielsen 2003 s 29.



Andelen kommuner med samlingsstyre hade ytterligare reducerats och uppgick 
nu bara till tre procent av alla kommuner. Den viktigaste förändringen var dock 
att det åter hade skett en ökning av andelen kommuner med blocköverskridande 
koalitioner. Av särskilt intresse var att ökningen hade skett i kommuner som an
tingen hade socialistisk eller borgerlig majoritet. Den största ökningen hade ägt 
rum i kommuner som hade socialistisk majoritet. En bidragande orsak till detta 
var sannolikt vänsterpartiets valframgångar år 1998, vilket hade medfört att par
tiet kunde ställa större krav på socialdemokraterna. I vissa fall resulterade det i 
att socialdemokraterna istället valde att samarbeta med ett eller flera borgerliga 
partier, inte sällan centerpartiet. I kommuner med annan majoritet hade andelen 
blocköverskridande koalitioner faktiskt minskat. Det indikerade att miljöpartiet 
och de lokala partierna nu uppfattades som mer pålitliga parter att bilda koalition 
med. Det gällde inte minst koalitioner mellan dels de båda socialistiska partierna 
och miljöpartiet, dels mellan de borgerliga och olika lokala partier.

Möjligheten att upplösa styrelser och nämnder till följd av att koalitioner bröt 
samman och ersattes av nya koalitioner kom till användning i 11 kommuner un
der denna mandatperiod. Det var sålunda en klar ökning i relation till den före
gående valperioden. Förändringarna utifrån vilken koalition som upplöstes och 
vilken som tillkom anges i tabellen nedan.

Tabell 29 Upplösta och nybildade koalitioner under mandatperioden 
1999-2002

Koalition Upplösta Nybildade Nettoförändring
Socialistisk 3 0 -3
Socialistisk och lokal/mp 2 1 -1
Borgerlig 1 0 -1
Borgerlig och lokal/mp 3 2 -1
Samlingsstyre 0 1 + 1
Blocköverskridande 2 7 +5
Summa 11 11 0

Källa: Sveriges kommunkalender 1999, Sveriges kommunkalender 2002 och 
elektroniskt material från Sveriges samtliga kommuner 1998-2002.

Upplösningarna av kommunala koalitioner resulterade således framförallt i en 
ökning av antalet kommuner som styrdes av en blocköverskridande koalition. 
Minskningen låg däremot främst på kategorin socialistiska koalitioner. Det inne
bar att samarbeten mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet bröt ihop och 
ersattes av koalitioner, där antingen det socialdemokratiska partiet eller vänster
partiet istället inledde samarbete med ett eller flera borgerliga partier.

En koalitionsteoretisk analys av koalitionerna i kommunerna under perioden 
1999-2002 ger följande utfall.



Typ av koalition Antal kommuner Procent
Egen majoritet utan koalition 9 3
Minimal winning coalition 150 52
Oversized government 107 37
Minoritetsstyre 23 8
Summa 289 100

Källa: Allmänna valen 1998, del 3, Sveriges kommunkalender 1999, elektroniskt 
material från Sveriges samtliga kommuner 1998-1999 samt Bäck 2003.

Nära 90 procent av landets kommuner styrdes antingen av en minimal winning 
coalition eller en oversized government. Den förra innebar att koalitionen bara 
innehöll så många partier som krävdes for att nå majoritet, medan oversized go
vernment avsåg en koalition som bestod av fler partier än vad som behövdes för 
att nå majoritet i fullmäktige. Det skall särskilt noteras att det var fler än nio 
kommuner där ett parti hade egen majoritet i fullmäktige, men i de övriga kom
munerna ingick ändå fler partier i koalitionen, varför det var fråga om en oversi
zed government. Antalet kommuner med egen majoritet för ett parti reducerades 
för övrigt till följd av socialdemokraternas mindre goda valresultat.

Antalet kommunala koalitioner som utgjorde en så kallad minimum winning 
coalition uppgick till 47. Dessa utgjorde alltså 16 procent av alla kommuner och 
31 procent av de koalitioner som var en minimal winning coalition. En minimum 
winning caolition uppnådde majoritet i kommunfullmäktige med minsta möjliga 
marginal, till exempel 25 av totalt 49 mandat.’’79 Det var med andra ord ganska få 
kommuner där koalitionen vann med den minsta tänkbara marginalen.

Valet 2002
Inför den mandatperiod som inleddes vid årsskiftet 2002/2003 tillkom en ny 
kommun, Knivsta. Denna kommun bildades genom en uppdelning av Uppsala 
kommun.™ I nedanstående tabell återges det uppgifter om antalet och andelen 
kommuner med olika styrelseformer och styrande koalitioner samt hur dessa för
delades utifrån det majoritetsläget som fanns i kommunens fullmäktige.

Allmänna valen 1998. del 3, Sveriges kommunkalender 1999. elektroniskt material från Sveriges 
samtliga kommuner 1998-1999 samt Bäck 2003. 

m Wångmar 2003 s 229 och Nielsen 200.3 s 29.



Tabell 31 Fördelning av styrande koalitioner utifrån majoritetslåge efter 
valet 2002

Styrande koalition Majoritetsläge i fullmäktige
S % B % A % Totalt %

Socialistisk 80 74 0 0 5 6 85 29
Socialistisk och lokal/mp 14 13 0 0 27 33 41 14
Borgerlig 0 0 61 62 2 2 63 22
Borgerlig och lokal/mp 0 0 17 17 24 29 41 14
Lokalt parti 0 0 0 0 1 1 1 0
Samlingsstyre 1 1 1 1 2 2 4 1
Blocköverskridande 13 12 20 20 22 27 55 19
Summa 108 100 99 100 83 100 290 99

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet.

Källa: Allmänna valen 2002, del 3, Sveriges kommunkalender 2003 och elektron
iskt material från Sveriges samtliga kommuner 2002-2003.

Det viktigaste var att ökningen av andelen kommuner som hade koalitioner över 
blockgränsen ökade ytterligare, från 15 till 19 procent. I absoluta tal handlade det 
nu om 55 kommuner. Ökningen hade skett i alla de tre olika typerna av majori- 
tetsläge, men mest påtaglig var den i kommuner som hade en borgerlig majoritet 
i kommunfullmäktige. Oet var inget riktigt gott tecken för det borgerliga samar
betet sett ur ett rikspolitiskt perspektiv. En tänkbar orsak till att ökningen blev 
ganska obetydlig i kommuner med socialistisk majoritet var att vänsterpartiet 
drabbades av en tillbakagång i valet och var därför inte ett lika stort hot mot so
cialdemokraterna i kommunerna. Antalet kommuner med den gamla formen av 
samlingsstyre uppgick bara till fyra.

Förekomsten av maximala majoritetsmarkeringar eller markeringar som låg 
väldigt nära maximal majoritetsmarkering framgår av tabellen nedan.

Tabell 32 Fördelning av kommuner som hade samlingsstyre med maximal 
majoritetsmarkering respektive hade nära maximal majoritetsmarkering 
utifrån styrande koalition år 2002

Styrande koalition Maximal
markering

Nära maximal 
markering

Summa Procent

Socialistisk 5 33 38 44
Socialistisk och lokal/mp 0 3 3 3
Borgerlig 1 13 14 16
Borgerlig och lokal/mp 0 9 9 10
Blocköverskridande 4 18 22 26
Summa 10 76 86 99

Källa: Elektroniskt material från Sveriges samtliga kommuner 2002-2003.



Det var sålunda framförallt kommuner med socialistiska och blocköverskridande 
koalitioner som utnyttjade lagens möjligheter att göra total majoritetsmarkering 
eller en nästan total majoritetsmarkering. I kommuner med borgerlig majoritet 
var det mer ovanligt med ett sådant förfarande. Majoriteten hade en relativt stark 
ställning, och övervikten hängde inte på något enstaka mandat i fullmäktige.

En koalitionsteoretisk analys av koalitionerna i de svenska kommunerna efter 
2002 års val ger följande utfall.

Tabell 33 Kommunala koalitioner utifrån en koalitionsteoretisk 
kategorisering efter valet år 2002

Typ av koalition Antal kommuner Procent
Egen majoritet utan koalition 12 4
Minimal winning coalition 150 52
Oversized government 108 37
Minoritetsstyre 20 7
Summa 290 100

Källa: Allmänna valen 2002, del 3, Sveriges kommunkalender 2003, elektroniskt 
material från Sveriges samtliga kommuner 2002-2003 samt Bäck 2003.

Skillnaderna i relation till den föregående valperioden var väldigt små. För de två 
vanligaste koalitionstypema, minimal winning coalition och oversized govern
ment låg faktiskt andelen på nästan exakt samma nivå som efter 1998 års val. 
Den mycket begränsade förskjutningen mellan partier som kunde regera med 
egen majoritet och minoritetsstyren kan sannolikt inte minst förklaras av att soci
aldemokraterna gjorde ett bättre kommunval år 2002 än 1998.

Antalet kommunala koalitioner som uppfyllde kravet på att vara en minimum 
winning coalition uppgick till 54. vilket utgjorde 19 procent av alla koalitioner, 
inklusive egen majoritet för ett parti, samt 36 procent av de koalitioner som var 
en minimal winning coalition. xl Det senare pekar på att betydelsen av teorin om 
minimum winning coalition inte skall överdrivas på kommunal nivå.

Summering
Att en delvis ny situation inträdde i fråga om de kommunala styrelseformerna ef
ter valet år 1994 berodde inte minst på att andelen kommuner med annan majori
tet ökade betydligt i relation till tidigare valperioder. Det var nämligen mest van
ligt förekommande med blocköverskridande koalitioner i kommuner där inget av 
de båda traditionella politiska blocken förfogade över en majoritet i fullmäktige. 
Blocköverskridande koalitioner förekom dock även i kommuner där ett av de 
båda blocken hade majoritet i fullmäktige. Efter valen åren 1998 och 2002 tilltog

’l<l Allmänna valen 2002, del 3, Sveriges kommunkalender 2003, elektroniski material från Sveriges 
samtliga kommuner 2002-2003 samt Bäck 2003.



antalet blocköverskridande koalitioner i kommuner där det fanns en majoritet för 
ett av de traditionella blocken. Det kan ses som ett uttryck för att blockpolitiken 
inte spelade en fullt lika viktig roll i de svenska kommunerna.

Ökningen av blocköverskridande samarbeten var särskilt tydlig i kommuner 
som hade socialistisk majoritet. Det kan sannolikt i viss mån relateras till väns
terpartiets goda resultat i valen 1998 och 2002, varvid den styrkemässiga relatio
nen mellan de båda socialistiska partierna förändrades. Vänsterpartiet var inte 
längre ett litet stödparti som socialdemokraterna med automatik kunde räkna in i 
sin majoritet utan att behöva ge något större inflytande. 1 några fall var vänster
partiet även berett att gå i koalition med borgerligheten för att försätta socialde
mokraterna i minoritet och dänned i opposition. Socialdemokraterna kunde i 
gengäld inleda samarbete med ett eller flera borgerliga partier för att de kanske 
inte var beredda att ge vänsterpartiet så stort inflytande som partiets valfram
gångar borde resultera i. En förhållandevis vanlig samarbetspartner till socialde
mokraterna var då centerpartiet. En förebild för sådana koalitioner var sannolikt 
samarbetet mellan de båda partierna i rikspolitiken under åren 1995-1998. 1
några fall har det inletts samarbete mellan socialdemokraterna och moderaterna, 
vilket skulle te sig mer eller mindre osannolikt på den nationella nivån under 
fredstida förhållanden. En sådan koalition förekom i en av fallstudiekommunerna 
under delar av en valperiod, varför de koalitionsteoretiska aspektema av det tas 
upp i fallstudien.

Den samlade bedömningen om de kommunala styrelseformerna från 1994 och 
framåt blir att koalitionsbildningarna har blivit betydligt mer oförutsägbara än 
vad som var fallet under den kommunala blockpolitikens höjdpunkt. Det skulle 
indikera att ideologi och traditionell rikspolitisk samhörighet mellan partier har 
en mindre betydelse på kommunal nivå. Istället är det behovet av att skapa ar- 
betsdugliga majoriteter, särskilt i situationer då inget av blocken har någon egen 
majoritet, och personliga kontakter mellan ledande partiföreträdare som har fått 
en utökad roll i de svenska kommunerna. Denna scenförändring diskuteras mer 
ingående i den sammanfattande analysen, vilken utgör kapitel 13.

m Lagercrantz 2005.



11. STYRELSEFORMER I 
KRONOBERGS LÄN 

1952-2002
Valet av undersökningskommuner i fallstudien har redan ganska ingående moti
verats i bokens metodkapitel. Det övergripande syftet med fallstudierna är att 
konkretisera och tydliggöra de riksomfattande totalundersökningar som har ge
nomförts i kapitel 8--I0. Valet av Kronobergs län som undersökningsområde har 
huvudsakligen praktiska utgångspunkter, då fallstudier av denna typ tar anses 
vara förhållandevis resurskrävande genom att de i princip kräver personligt be
sök i stads-/kommunarkivet. Problemet med representativiteten får ändå ses som 
relativt begränsat, då den stora undersökningen för hela tidsperioden ger möjlig
heter till generaliseringar. Det skall tillstås att generaliseringarna då sker på en 
lägre detaljnivå än vad som fallstudierna medger.

Fallstudierna av Kronobergs län sker också på två olika nivåer. Den första 
mindre detaljerade nivån avser länets alla kommuner under perioden 1952-2002. 
Studierna innebär att valen till kommunernas styrelser och nämnder gås igenom 
för samtliga valperioder. Syftet är framförallt att undersöka hur uppdragen som 
ordförande och vice ordförande i styrelser och nämnder fördelades mellan de 
partier som fanns med i stads-/kommunal-/kommunfullmäktige. I relation till den 
stora studien erhålls information även om alla styrelser och nämnder, inte bara de 
som redovisas i Sveriges kommunkalender och länsstyrelsernas kungörelser. Det 
innebär att uppdragen som vice ordförande i de kommunala organen ingår för 
samtliga mandatperioder. Vidare går det att studera om valen till styrelser och 
nämnder skedde i full konsensus i fullmäktige eller om det förekom konflikter i 
form av motförslag, voteringar och reservationer. Den andra mer detaljerade fall
studien återfinns i nästa kapitel, alltså kapitel I2.

Kronobergs län
Vid perioden början spelade jordbruksnäringen en viktig roll i Kronobergs län. I 
relation till riksgenomsnittet var andelen sysselsatta inom jordbruket och dess 
binäringar hög, medan urbaniseringsgraden var låg. Länet var sålunda inte helt i 
fas med den nationella utvecklingen gällande industrialisering och urbanisering. 
Det fanns dock vissa variationer inom länet, där den östra länsdelen var mer in
dustrialiserad än i de centrala och västra delarna. Denna uppdelning hade också 
betydelse för den partipolitiska strukturen i länet. För länet som helhet hade bon



deförbundet, sedermera centerpartiet, ett väljarstöd som låg över partiets riksge
nomsnitt. Även högern hade en något starkare ställning än vad som gällde för 
landet som helhet. Socialdemokraterna och folkpartiet hade däremot en svagare 
position än respektive partis styrka för hela riket. Denna politiska struktur med
förde föga förvånande att merparten av länets då 44 kommuner hade borgerlig 
majoritet i fullmäktige. Kommuner med socialistisk majoritet fanns främst i lä
nets östra delar, i nuvarande Lessebo och Uppvidinge kommuner.

Under 1950- och 1960-talen hade länets industriella sektor en mycket positiv 
utveckling. Det var särskilt verkstadsindustrin som expanderade i betydande om
fattning. Denna kompletterade länets tidigare traditionella industrinäringar trä, 
papper och glas. I skiftet mellan 1960- och 1970-talen var andelen personer som 
var verksamma inom industri och hantverk faktiskt något högre än riksgenom
snittet. Samtidigt minskade jordbrukssektorns betydelse gradvis, även om den 
med nationella mått ännu var förhållandevis stor. Denna process bidrog till att 
länets låga urbaniseringsgrad också började stiga i snabbare takt. Ännu år 1970 
var dock bara 69 procent av länets befolkning bosatt i tätorter, vilket var en av de 
lägsta länssiffforna i riket. Inflyttningen till tätorterna gynnade i synnerhet länets 
båda städer Växjö och Ljungby som hade en positiv befolkningsutveckling under 
1950- och 1960-talen, inte minst till följd av en mycket gynnsam utveckling för 
städernas industriföretag.

En annan bidragande orsak till utvecklingen var tjänstesektorns, särskilt den 
offentliga verksamhetens, utbyggnad under denna period. Städernas expansion 
innebar också att länets totala folkmängd på nytt uppvisade en viss ökning. Un
der 1950- och 1960-talen genomgick inte länets politiska struktur någon större 
förändring. Bondeförbundet/centern och högern/moderata samlingspartiet behöll 
sin relativt starka ställning, medan socialdemokraterna, kommunisterna/vpk och 
folkpartiet inte nådde upp till de resultat som partierna presterade på nationell 
nivå. Det innebar att flertalet kommuner hade borgerlig majoritet i fullmäktige 
även vid slutet av perioden med storkommuner. Den borgerliga övervikten blev 
extra tydlig under sista valperioden, 1967-1970, till följd av socialdemokraternas 
dåliga resultat vid 1966 års kommunala val, både i riket och i länet.

Under perioden 1971-2002 fortsatte den utveckling som hade pågått under 
1950- och 1960-talen i så måtto att industrisektorn spelade en mycket viktigare 
roll än jordbruket. En annan viktig trend var att tjänstesektorns betydelse tilltog 
alltmer. Utbyggnaden av den offentliga sektorn, inte minst på kommunal nivå, 
var här en starkt bidragande orsak.™’

w! Kommunala valen 1950-1966, Allmänna valen 1970-2002, Svensk Kommunalförvaltning. Del 
Kronobergs län, 1960, Norberg ,Tjerneld och Asker 1985, band 2, s 195ff, Asker och Norberg 1996 
s 339ff, Aronsson 1999 s 290-296, Johansson 1999 s 316fT, Larsson 1999 s 266ff och Rydén 1999 
s 345- 356.



Styrelseformer i storkommunerna 
1952-1970
Den I januari år 1952 trädde en ny kommunal indelning i kraft i Sverige, varvid 
antalet kommuner reducerades från 2498 till 1037. Alla län utom Västerbotten 
och Norrbotten berördes av reformen. I Kronobergs län minskade antalet primär
kommuner från 89 till 44. Av länets primärkommuner var två städer, Växjö och 
Ljungby, åtta köpingskommuner, Åseda, Lessebo, Hovmantorp, Tingsryd, Alve
sta, Älmhult, Traryd och Markaryd, och 34 landskommuner, Åseda (landskom
mun), Nottebäck, Braås, Lenhovda, Älghult, Hälleberga, Algutsboda, Älmeboda, 
Ljuder, Östra Torsås, Linneryd, Södra Sandsjö, Väckelsång, Urshult, Almunds- 
ryd, Mellersta Kinnevald, Bergunda, Rottne, Lammhult, Moheda, Hjortsberga, 
Vislanda, Skatelöv, Västra Torsås, Virestad, Stenbrohult, Ryssby, Hamneda, 
Berga, Annerstad, Lidhult, Göteryd och Markaryd (landskommun).’84

Antalet kommunala indelningsändringar under åren 1952-1970 var ganska fa, 
närmare bestämt fem. För det första gick Markaryds köpingskommun och Mar- 
karyds landskommun samman år I960. Den nya kommunen fick status som kö
pingskommun. För det andra lades Alvesta köpingskommun och Hjortsberga 
landskommun samman I963, varvid den nya kommunen blev köpingskommun. 
För det tredje slogs Åseda köpingskommun och Åseda landskommun samman 
1965. Den nybildade kommunen blev köping. För det fjärde ingick Hälleberga 
landskommun i Nybro vidgade stad år 1969, varvid kommunen överfördes till 
Kalmar län. För det femte ingick Algutsboda landskommun i Emmaboda vidga
de köpingskommun år I969, med överföring till Kalmar län. Här handlade det 
om en partiell sammanläggning. Långasjö församling i Älmeboda landskommun 
var kvar i Kronobergs län ytterligare två år, till 1971. Vidare skedde två föränd
ringar av kommuners status, då Lenhovda landskommun blev köpingskommun 
år I957 och Almundsryds landskommun fick samma status år I958. Vid ingång
en av 1970 bestod därför Kronobergs län av 39 primärkommuner, fördelat på 2 
städer, 10 köpingskommuner och 27 landskommuner. ’88

Samlingsstyre eller samlingsstyre med majoritetsmarkering
Denna genomgång sker utifrån indelningen i olika typer av primärkommuner, 
alltså städer, köpingskommuner och landskommuner. Styrelseformerna i länets 
samtliga primärkommuner under perioden 1952— 1970 framgår av tabellen ned
an. * 383

184 Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 1, Årsbok for Sveriges kommuner 1952 s 1, Ivarsson 1992 
s 9f och 52-61 samt Wångmar 2003 s 174ff, 192 och 320.

383 Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1970 och Ivarsson 1992 s 52-61.



Tabell 34 Styrelseformer i Kronobergs läns kommuner 1952-1970

Primärkommun 1952-1955 1956-1959 1960-1963 1964-1967 1968-1970
Växjö s. S s s s s
Ljungby s. S s s s s
Åseda k. s s s s s
Lenhovda k. 1 ) s s s s s
Lessebo k. s s s s s
Hovmantorp k. s s s s s
Tingsryd k. s s s s M
Ryd k. 2) s s s s S
Alvesta k. s s s s S
Älmhult k. s s s s S
Markaryd k. s s s s s
Traryd k. s s s s s
Åseda 1. s s s s —

Nottebäck 1. s s s s s
Braås 1. s s s s s
Älghult 1. s s s s s
Hälleberga 1. s s s s s
Ekeberga 1. s s s s s
Algutsboda 1. s s s s s
Älmeboda 1. s s s s s
Ljuder 1. s s s s s
Ö Torsås 1. s s s s s
Linneryd 1. s s s s s
S Sandsjö 1. s s s s s
Väckelsång 1. s s s s s
Urshult 1. s s s s s
M Kinnevald 1. s s s s s
Bergunda 1. s s s s s
Rottne 1. s s s s s
Lammhult 1. s s s s s
Moheda 1. s s s s s
Hjortsberga 1. M M M - -
Vislanda 1. s s s s s
Skatelöv 1. M s s s s
V Torsås 1. s s s s M
Virestad 1. s s s s s
Stenbrohult 1. s s s s s
Ryssby 1. s s s s s
Berga 1. s s s s s
Hamneda 1. s s s s s
Annerstad 1. s s s s s
Lidhult 1. s s s s s
Göteryd 1. s s s s s
Markaryd 1. s s - - -



S: Samlingsstyren. M: Sanilingsstyren med majoritetsmarkering, 

s: Stad. k: Köpingskommun. I: Landskommun.

I) Lenhovda blev köpingskommun år 1957. 2) Ryd (Almundsryd) blev köpings
kommun år 1958.

Källa: Kommunala valen 1950-1966, protokoll stads-/kommunalfullmäktige i 
Kronobergs läns alla primärkommuner 1950-1970 samt Kronobergaren 1951 — 
1962.

Sett till länet som helhet var det endast fyra kommuner som inte hade konstant 
samlingsstyre. I Hjortsberga landskommun var det samlingsstyre med borgerlig 
majoritetsmarkering fram till att kommunen upphörde år 1962. I tre kommuner, 
Tingsryds köpingskommun samt Skatelövs och Västra Torsås landskommuner 
var det fråga om samlingsstyre med majoritetsmarkering under en valperiod. I 
Tingsryd 1968-1970, i Skatelöv 1952-1955 och i Västra Torsås 1968- 1970. 
Alla tre kommunerna hade en klar borgerlig majoritet.

Många av kommunerna hade dock ganska begränsade samlingsstyren genom 
att majoriteten lade beslag på det stora flertalet ordförandeposter, inklusive de 
tunga posterna. 1 några fall fick minoriteten endast tillsätta någon obetydlig ord
förandepost, till exempel hästuttagningsnämnden/uttagningsnämnden. Denna 
post gick normalt till borgerligheten även om socialdemokraterna tog hand om 
alla andra ordförandeuppdrag. Samtidigt fanns det kommuner där minoriteten till 
och med fick tillsätta posten som ordförande i kommunalnämnden. Denna ord
ning förekom både i kommuner med borgerlig och socialistisk majoritet. Det 
fanns kommuner där denna tunga post gick till minoriteten under hela storkom- 
munepoken. Två exempel på denna långtgående maktdelning var Lammhults och 
Älghults landskommuner. Den senare kommunen berörs också i den särskilda 
fallstudien (kommunstudien) i nästa kapitel.

Val i konflikt eller konsensus
I fråga om valen till kommunala styrelser och nämnder skedde enhälligt eller ge
nom voteringar är det av intresse att dela upp kommunerna i olika kategorier: 
städer, köpingar, landskommuner som inte berördes av indelningsreformen 1952 
samt landskommuner som bildades genom reformen. Uppdelningen har särskilt 
intresse under den första mandatperioden som omfattade åren 1952-1955.

Bland städerna var det betydligt fler konflikter i Växjö än i Ljungby. Växjö 
hade förhållandevis många voteringar under två av de tre valperioder som det var 
borgerlig majoritet. Det gällde perioderna 1955-1958 och 1959-1962. Det skulle 
kunna tyda på att socialdemokraterna hade svårt att anpassa sig till rollen som 
minoritet. En annan orsak till de många voteringarna var att mandatställningen 
mellan blocken var tämligen jämn. I Ljungby rådde i stort sett konsensus fram 
till de båda sista mandatperioderna, men inte heller då var det fråga om särskilt 
många voteringar. Under den sista mandatperioden 1968-1970 kan voteringarna



sannolikt delvis härledas till att det socialistiska blocket hade kommit i minoritet 
för första gången på länge.386

I länets köpingar var konfliktnivån i form av voteringar relativt låg. Det gällde 
i synnerhet Åseda, Lessebo, Älmhult. Den högsta konfliktnivån återfanns i Len- 
hovda, Traryds och Tingsryds köpingar, men inte heller här var det fråga om sär
skilt många val som gick till votering i fullmäktige. När det gällde Lenhovda och 
Traryd var det fråga om ett ganska jämnt läge mellan de politiska blocken, vilket 
kan ha spelat en roll för att höja konfliktnivån. 1 Tingsryd gällde inte denna för
klaring, då fullmäktige där hade en klar borgerlig majoritet.’87

De landskommuner som inte berördes av indelningsreformen år 1952 hade i 
allmänhet väldigt fa voteringar vid valen till styrelser och nämnder. I två av dem. 
Nottebäck och Virestad, förekom dock betydligt fler voteringar än i de övriga. 
Det kan te sig något anmärkningsvärt, då ingen av kommunerna hade en jämn 
ställning mellan de politiska blocken i fullmäktige. Nottebäck hade nämligen en 
mycket klar socialistisk majoritet, medan Virestad hade en överväldigande majo
ritet för borgerligheten. 1 båda fallen inträffade flertalet av dessa voteringar un
der 1950-talet, varför det knappast kan ses som en effekt av den tilltagande par
tipolitiseringen under slutfasen av epoken med storkommuner.’88

Av de landskommuner som nybildades år 1952 förekom den högsta andelen 
voteringar i Linneryd, Rottne och Bergunda. I Linneryd inföll merparten av des
sa voteringar under 1950-talet. I Rottne skedde flertalet voteringar under 1960- 
talet, medan det i Bergunda gällde en förhållandevis jämn fördelning under stor
kommunens existens. Linneryd hade en mycket stark borgerlig majoritet. Rottne 
hade också borgerlig majoritet, men den var inte fullt lika tydlig som i Linneryd. 
1 Bergunda var det väldigt jämnt mellan de politiska blocken och det skedde ock
så ett majoritetsskifte från socialistisk till borgerlig majoritet. Det är sålunda en
dast i Bergunda som det går att koppla antalet voteringar till det majoritetsläge 
som rådde. Det kan vidare noteras att Linneryd bildades av två landskommuner, 
Rottne av fyra samt Bergunda av tre. 81

Den viktigaste slutsatsen blir att de landskommuner som inte hade berörts av 
1952 års indelningsrefonn i genomsnitt hade färre voteringar i valärenden än de 
kommuner som hade nybildats år 1952. Däremot går det inte att se något direkt 
samband mellan ett jämnt läge mellan de båda politiska blocken och många vo
teringar vid valen av styrelser och nämnder, vilket annars kunde ha förväntats. 
Det var bara i Bergunda landskommun som det sannolikt fanns ett samband mel- 186 187 188

186 Protokoll stadsfullmäktige i Växjö stad 1951-1970 samt protokoll stadsfullmäktige i Ljungby 
stad 1951-1970.

187 Protokoll kommunalfullmäktige i följande köpingar 1950/1951-1970: Åseda. Lenhovda (lands
kommun till 1956), Lessebo, Hovmantorp (1959—1970), Tingsryd, Almundsryd/Ryd (landskom
mun till 1957), Alvesta, Älmhult, Traryd och Markaryd samt Kronobergaren 1951—1958.

188 Protokoll kommunalfullmäktige i följande landskommuner 1951-1970: Åseda (1951-1964), 
Nottebäck, Älghult, Hälleberga (1951-1968), Algutsboda (1951-1968), Ekeberga, Ljuder, Södra 
Sandsjö, Urshult, Skatelöv, Västra Torsås, Virestad. Stenbrohult och Markaryd (1951-1959).

1X1 Protokoll kommunalfullmäktige i följande landskommuner 1950-1970: Älmeboda, Linneryd, 
Väckelsång. Braås, Rottne, Lammhult, Östra Torsås, Mellersta Kinnevald. Bergunda, Moheda, 
Hjortsberga (1950-1962), Vislanda (1950—1958 och 1963—1970). Göteryd, Berga. Annerstad, 
Hamneda, Lidhult och Ryssby samt Kronobergaren 1959—1962.



lan det jämna majoritetsläget och förekomsten av en högre konfliktnivå vid valen 
till kommunala uppdrag. Sammantaget är det möjligt att vissa landskommuner 
hade en politisk konfliktkultur i valärenden, trots att de inte hade berörts av stor- 
kommunreformen och att det inte var fråga om ett jämnt politiskt läge.

Styrelseformer i kommunblocken 
1971-2002
Samtliga åtta kommunblock i länet genomförda totala sammanläggningar vid 
årsskiftet 1970/1971. Det innebar att reformen var slutförd i länet tre år innan det 
var nödvändigt. De åtta nya kommunerna var Alvesta, Lessebo. Ljungby, Marka- 
ryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.390 Dessa kommuner har sedan 
dess bestått utan några indelningsändringar. Nedan följer en tematisk genomgång 
av styrelseformerna i dessa kommuner. De tre kommuner som blir föremål för 
fördjupade fallstudier, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge, berörs mer sparsamt 
för att undvika upprepningar. Min genomgång av kommunernas styrelseformer 
gäller endast styrelser och nämnder inom ramen för den regelrätta kommunala 
organisationen. Bolag och stiftelser ingår sålunda inte. Det finns flera motiv till 
det. Ett är att i vissa kommuner utsågs dessa styrelser av kommunstyrelsen och 
ett annat motiv är att ordförande och vice ordförande i en del fall inte utsågs av 
fullmäktige, utan av bolagsstämmor och liknande forum.

Majoritetsläget i länets kommuner vid valen 1970-2002 framgår av följande 
tabell:

Tabell 35 Majoritetsläge i Kronobergs läns kommuner 1970-2002

Kommun Valår
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20
70 73 76 79 82 85 88 91 94 98 02

Alvesta B B B B B B B B A A B
Lessebo S S S S S S S S S S S
Ljungby B B B B B B B B A A A
Markaryd B B B B A A A B A A B
Tingsryd B B B B B B B B B B B
Uppvidnge S S B B B B S B S A S
Växjö B B B B B B A B A A A
Älmhult B A A B B B B B A B B

S: Socialistisk majoritet. B: Borgerlig majoritet. A: Annan majoritet. 

Källa: Allmänna valen 1970-1976.

SFS 1970:617 och Ivarsson 1992 s 52ff.



Övergången till samlingsstyre med majoritetsmarkering 
1971-1976

I Markaryds kommun var den borgerliga majoriteten under perioden 1971 — 1973 
generös och lät socialdemokraterna utse ordförande i kommunstyrelsen. De bor
gerliga partierna tog hand om sju ordförandeuppdrag och socialdemokraterna 
fem, inklusive kommunstyrelsen. 1,1 Denna ordning behölls i stort sett under pe
rioden 1974-1976. De borgerliga hade sju ordförande och socialdemokraterna 
sex, bl.a. kommunstyrelsen.Λ’ Inför valperioden 1977-1979 bildades en borger
lig koalition med centern, moderaterna, folkpartiet och kds. Socialdemokraterna 
fick möjlighet att utse alla uppdrag som vice ordförande. '1’ Det borgerliga sam
arbetet utgjorde en minimal winning coalition, då samtliga partier behövdes för 
att uppnå majoritet. Teorin om minimum winning coalition uppfylldes inte då de 
fyra partierna hade 26 mandat i fullmäktige. Då kds rimligen låg till vänster om 
socialdemokraterna på vänster-höger-dimensionen var det borgerliga samarbetet 
ett exempel på en minimal connected winning coalition.’”

I Växjö kommun uppvisade den borgerliga majoriteten en generös inställning 
till socialdemokraterna på en viktig punkt åren 1971-1973, nämligen uppdraget 
som ordförande i kommunstyrelsen, vilket tillföll socialdemokraterna. De bor
gerliga erhöll 12 ordförande och socialdemokraterna 4.3” Inför perioden 1974— 
1976 skedde en övergång till samlingsstyre med majoritetsmarkering, där de 
borgerliga tog alla ordförandeuppdrag, medan socialdemokraterna fick vice ord
förandeposter. Förändringen skedde på initiativ av socialdemokraterna, som för
klarade att de inte ville ha några ordförandeuppdrag när det var borgerlig majori
tet. Ordförandeposterna fördelades bara mellan centern och moderaterna. Folk
partiet ingick i samarbetet, men fick dock nöja sig med ledamöter i styrelser och 
nämnder. Kds fick ingen representation.,96 Det borgerliga samarbetet var en mi
nimal winning coalition. Koalitionen var däremot ingen minimum winning coali
tion, då partierna hade 34 av 61 mandat. En minimum winning coalition hade 
kunnat bildas av centerpartiet, moderaterna och kds. Teorin om minimal connec
ted winning coalition var uppfylld om kds låg till vänster eller till höger om de 
tre andra borgerliga partierna.y’7 Samlingsstyret med majoritetsmarkering behölls 
under perioden 1977-1979. Folkpartiet fick vara med vid fördelningen av ordfö-

11,1 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1970-10-27. §§ 2-5, och 1970-12-08, § 10, 
(valda 1971 1973). protokoll valberedningen i Markaryds kommun 1970-12-02, § 3, och 1970-12- 
05, § 4 (valda 1971-1973), SOU 1972:32 s 74f, Kronobergaren 1970-12-11 och Smålandposten 
1970-12-10.

392 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1973-11-27, §§ 2-3, och 1973-12-18, § 5 
(valda 1974-1976) och Smålandposten 1973-12-19.

393 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1976-11-23, § 2, och 1976-12-14, § 7 (val
da 1977-1979), Kronobergaren 1976-12-14 och Smålandsposten 1976-12-15.

394 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ff och 80-90.
395 Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1970-11-10, §§ 3 och 6, och 1970-12-09, §§ 

1113 och 16(valda 1971-1973), Kronobergaren 1970-12-11 och Smålandposten 1970-12-10.
396 Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1973-11-22, § 6, och 1973-12-20, §§ 10-12 och 

15 (valda 1974-1976) och Smålandposten 1973-12-05, 1973-12-10 och 1973-12-21.
397 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.



randeuppdragen.’,s Det borgerliga samarbetet var en minimal winning coalition. 
Däremot var inte kriteriet för att vara en minimum winning coalition uppfyllt, då 
de tre partierna förfogade över 35 av 61 mandat. Den borgerliga koalitionen upp
fyllde kriterierna för att vara en minimal connected winning coalition, då kds inte 
fanns med i fullmäktige.’”

I Alvesta kommun tog den borgerliga majoriteten under perioden 1971-1973 
hand om åtta ordförande och socialdemokraterna fyra.40" Vid valen för perioden 
1974-1976 skedde inga större revideringar i fördelningen av ordförandeposterna. 
De borgerliga utsåg nio ordförande och socialdemokraterna fick tillsätta tre.101 
Inför valperioden 1977-1979 bildade centerpartiet, moderaterna och folkpartiet 
en koalition, som tog alla ordförandeuppdrag, vilket sålunda innebar en övergång 
till samlingssfyre med majoritetsmarkering. Socialdemokraterna fick alla vice 
ordförandeposter.* 401 402 Även om inte kds ingick i koalitionen var det en oversized 
government, eftersom centern och moderaterna hade majoritet i fullmäktige. 
Folkpartiet var överflödigt i koalitionen. Centern och moderaterna kunde ha bil
dat en minimal winning coalition, vilken även hade varit en minimum winning 
coalition. Teorin om minimal connected winning coalition uppfylldes inte heller, 
oberoende var på vänster-höger-dimensionen som kds återfanns, då det inte 
handlade om en minimal winning coalition ,4"’

Ljungby kommun hade samlingssfyre under valperioden 1971-1973, där den 
borgerliga majoriteten tog åtta ordförandeposter och socialdemokraterna fick 
fyra.404 405 Det infördes samlingssfyre med majoritetsmarkering inför mandatperio
den 1974-1976, innebärande att den borgerliga majoriteten tog alla ordförande
poster. Socialdemokraterna accepterade inte förändringen fullt ut, då partiet tog 
strid om att få behålla ordförandeposten i skolstyrelsen, men förlorade votering
en. Partiet fick inte alla uppdrag som vice ordförande, utan bara 10 av 14. Kds 
blev inte representerat i styrelser och nämnder. På fullmäktiges sammanträde 
gjorde partiet ett misslyckat försök att få representation i ett organ.402 Koalitio
nen mellan centern, moderaterna och folkpartiet var en oversized government, då 
centern och moderaterna hade majoritet utan stöd från folkpartiet. På samma sätt 
var trepartisamarbetet ingen minimum winning coalition. Inte heller kriterierna 
för att vara en minimal connected winning coalition uppfylldes, oberoende av 
var kds skulle inplaceras på vänster-höger-dimensionen, då det alltså inte vara

W8 Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1976-11-25, §§ 3 och 6, 1976-12-20, §§ 10-13 
(valda 1977-1979), och Smålandposten 1976-12-21.

™ Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
4110 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1970-10-27, § 2, och 1970-12-01, §§ 8-67 

(valda 1971-1973), Kronobergaren 1970-12-02 och Smålandposten 1970-12-04.
401 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1973-12-18, §§ 2-4 och 28-76 (valda 1974 

1976) och Smålandposten 1973-12-19.
4(12 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1976-11-16, §§ 2-3, och 1976-12-14, §(j 4-81 

(valda 1977 1979). Kronobergaren 1976-12-10 och 1976-12-15 samt Smålandposten 1976-12-15.
41,5 Bäck, Hanna 2003 s I -17, 72ffoch 80-90.
404 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1970-11-30, §§ 5-8 (valda 1971-1973). Kro

nobergaren 1970-12-02 och Smålandposten 1970-12-01 och 1970-12-04.
405 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1973-11-29. tj§ 1-56 (valda 1974-1976).



fråga om någon minimal winning coalition.406 De borgerliga partierna lättade 
majoritetsmarkeringarna under åren 1977-1979, då socialdemokraterna fick till
sätta alla uppdrag som vice ordförande. Kds fick inte vara med i det borgerliga 
samarbetet.407 Koalitionen var en oversized government, då centern och modera
terna hade majoritet. Kriterierna för en minimal connected winning coalition var 
alltså inte uppfyllda, oberoende av var kds skulle placeras in på vänster-höger- 
dimensionen. då det inte var någon minimal winning coalition.408 409

I Älmhults kommun var det samlingsstyre med majoritetsmarkering under 
åren 1971-1973, då den borgerliga majoriteten krävde alla ordförandeuppdrag. 
Den socialistiska minoriteten godtog emellertid inte förfarandet fullt ut, utan tog 
strid om ordförandeposten i kommunstyrelsen, men förlorade efter votering. Kds 
fick ingen representation."10 Samarbetet mellan centerpartiet, moderaterna och 
folkpartiet var en minimal winning coalition. Teorin om minimum winning coa
lition uppfylldes inte, då koalitionen hade 26 av 49 mandat. Teorin om minimal 
connected winning coalition var däremot uppfylld om kds antingen låg till väns
ter om både centern och folkpartiet eller till höger om moderaterna på vänster- 
höger-dimensionen.410 Det som skulle kunna tala för att kds låg till vänster om 
de andra borgerliga partierna var att partiet då på riksnivå inte ville ta ställning 
till förmån för något av de två politiska blocken.411 Samtidigt var det uppenbart 
att kds vid denna tid i många frågor intog högerståndpunkter. Vid valet år 1973 
fick ett lokalt parti, folkstyrt Älmhult, en position som vågmästare mellan de 
båda politiska blocken. Av ordförandeuppdragen tillföll sex centern, fem mode
raterna, ett folkpartiet och ett socialdemokraterna. Ur denna synvinkel skulle det 
betecknas som ett samlingsstyre eller ett borgerligt minoritetsstyre.412 Under åren 
1977-1979 fick centern och moderaterna alla ordförandeposter, trots att de bara 
hade 21 av 49 mandat. Det socialdemokratiska partiet fick uppdrag som vice ord
förande.41 ’ Det var sålunda ett minoritetssyre.

Tingsryds kommun hade samlingsstyre under valperioden 1971-1973, där den 
borgerliga majoriteten tillsatte sju ordförandeposter, medan socialdemokraterna 
fick fem.414 Under perioden 1974-1976 fick de borgerliga partierna genom cen
tern och moderaterna tillsätta samtliga uppdrag i presidierna. Orsaken var att so
cialdemokraterna inte tog emot några uppdrag i presidierna till följd av att de inte

4W' Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
407 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1976-10-28. §§ 1-2, och 1976-12-02. tj§ 4- 

50 (valda 1977-1979).
40,1 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ff och 80-90.
409 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1970-11-12, § 2, och 1970-12-01, § 5 (valda 

1971-1973), SOU 1972:32 s 74f, Kronobergaren 1970-12-02 och Smålandposten 1970-12-03.
410 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90,
411 Johansson 1985 s 21 Off, Hadenius 1995 s 197 och 221 samt Svensson 2001 s 142ff.
412 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1973-12-03, §§ 4 och 6-35 (valda 1974—

1976), och Smålandsposten 1973-12-01 och 1973-12-04.
414 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1976-12-07, §§ 3-44 (valda 1977-1979), 

Kronobergaren 1976-12-08 samt Smålandsposten 1976-12-03 och 1976-12-08.
414 Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1970-12-29, §§ 6-33 (valda 1971-1973).



fick behålla ordförandeposten i fullmäktige.415 Inför valperioden 1977-1979 gick 
den socialdemokratiska minoriteten med på att ta över uppdragen som vice ord
förande. Det innebar ett samlingsstyre med normal majoritetsmarkering.416 De 
koalitionsteoretiska analyserna återfinns i kapitel 12.

I Uppvidinge kommun tog den socialistiska majoriteten under åren 1971- 
1973 hand om åtta ordförandeuppdrag, bl.a. kommunstyrelsen. De borgerliga 
fick sex ordförandeposter.417 * 419 Samlingsstyret bestod under perioden 1974-1976. 
Socialdemokraterna tog nio ordförandeposter, däribland kommunstyrelsen. De 
borgerliga tilldelades fem ordförande.4IS Inför mandatperioden 1977-1979 sked
de en övergång till samlingsstyre med majoritetsmarkering. Samtidigt bytte 
kommunen politisk majoritet från socialistisk till borgerlig. Det innebar att bor
gerligheten tillsatte alla ordförandeuppdrag, medan socialdemokraterna fick pos
terna som vice ordförande.410 Koalitionsanalyserna finns i kapitel 12.

I Lessebo kommun gjorde socialdemokraterna kraftiga majoritetsmarkeringar 
under perioden 1971-1973, även om det formellt handlade om ett samlingsstyre. 
Av ordförandeuppdragen tillföll 11 socialdemokraterna och bara I gick till de 
borgerliga. Dessutom tog socialdemokraterna 9 av 12 vice ordförandeposter. Det 
var det senare som medförde att det kan anses att majoritetsmarkeringarna var 
långtgående i kommunen.420 Inför perioden 1974-1976 tog socialdemokraterna 
hand om alla presidieposter utom en vice ordförande. Det innebar sålunda en 
nästan maximal majoritetsmarkering.421 Inför valperioden 1977-1979 skedde en 
övergång till samlingsstyre med normal majoritetsmarkering. Det innebar att de 
borgerliga fick utse vice ordförande i styrelser och nämnder.422

Övergången från samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkering 
skedde således främst vid valen 1973 och 1976. Från och med perioden 1977— 
1979 blev det en i stort sett en enhetlig praxis för denna styrelseform. Den inne
bar att majoriteten skulle besätta alla ordförandeposter, medan minoriteten fick 
utse vice ordförandeposterna. I några fall gjordes det dock undantag för kom
munstyrelsen, där minoriteten fick nöja sig med poster som andre vice ordföran

113 Protokoll valberedningen i Tingsryds kommun 1973-11-27, § 6, och 1973-12-06, §§ 7-63 (val
da 1974-1976), och protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1973-11-15, §§ 2-3, och 
1973-12-20, §§ 6-61 (valda 1974-1976), samt Små lansposten 1973-12-07, 1973-12-11 och 1973- 
12-21.

416 Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1976-10-28, §§ 2-3, 1976-12-20, §§ 6-7, 
och 1976-12-29, §§8-48 (valda 1974-1976).

417 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1970-11-09, §§ 2-5, och 1970-12-14, § 9 
(valda 1971-1973).

118 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1973-11-13, §§ 1 och 6-8, och 1973-12- 
11. §§ 11-12 (valda 1974-1976).

419 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1976-10-26, §§ 2-3, och 1976-12-07, § 4 
(valda 1977-1979).

4211 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1970-11-12, § 3, och 1970-12-02, § 7 (valda 
1971-1973).

421 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1973-10-31, §§ 1-2, och 1973-12-13, § 4 
(valda 1974-1976).

422 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1976-10-25, §§ I och 3, och 1976-12-20, § 
45, (valda 1977-1979).



de. Dessa uppdrag hade blivit möjliga att inrätta till följd av en lagändring som 
trädde i kraft just vid årsskiftet 1976/1977, vilken har berörts i kapitel sju.

Övergången från samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkering i 
länets kommuner inför perioderna 1971 1973, 1974-1976 och 1977-1979 kan 
sammanfattas i följande tabell.

Tabell 36 Styrelseformer i kommunerna i Kronobergs län under perioden 
1971-1979

Kommun Mandatperiod
1971-1973 1974-1976 1977-1979

Alvesta S S M
Lessebo s M M
Ljungby s M M
Markaryd s S M
Tingsryd s M M
Uppvidnge s S M
Växjö s M M
Älmhult M S M
Summa 7 S 4 S 8 M

1 M 4 M

S: Samlingsstyre. M: Samlingsstyre med majoritetsmarkering.

Källa: Allmänna valen 1970-1976 och protokoll kommunfullmäktige i Alvesta, 
Lessebo, Ljungby, Markaryds, Tingsryds. Uppvidinge, Växjö och Älmhuts kom
muner 1970-1976.

Blockstyren 1977-1994
Av avsnittet ovan framgår det att under mandatperioden 1977-1979 hade alla 
åtta kommunerna i länet den styrelseform som benämns samlingsstyre med ma
joritetsmarkering. Under perioden 1976-1994 tillämpade länets kommuner näs
tan regelmässigt styrelseformen samlingsstyre med majoritetsmarkering. Detta 
skedde inom ramen för de två traditionella politiska blocken, varför jag även har 
kallat denna styrelseform för blockstyre. Två kommuner, Markaryd och Ljung
by, avvek tidvis från detta, vilket utvecklas nedan.

I Markaryds kommun bildade de fyra borgerliga partierna en koalition under 
valperioden I980-I982.42’ Den borgerliga koalitionen var en minimal winning 
coalition. Däremot uppfylldes inte kriteriet för att vara en minimum winning 
coalition, då partierna förfogade över 26 av de 49 mandaten. Slutligen uppfylldes 
kriterierna för minimal connected winning coalition, eftersom koalitionen inte 425

425 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1979-11-22, §§ 2-3, och 1979-12-13, § 40.



var överdimensionerad och att partierna låg intill varandra på vänster-höger- 
dimensionen i politiken.424

Under perioderna 1983-1985, 1986-1988 och 1989-1991 värdet ånyo sam
lingsstyre i Markaryd. Åren 1983-1985 tilldelades socialdemokraterna fem ord
förandeuppdrag, bl.a. kommunstyrelsen, och de borgerliga åtta.42' inför valperi
oden 1986-1988 gjordes små ändringar. Socialdemokraterna fick sex ordföran
de, däribland kommunstyrelsen, och de borgerliga sju.426 Inte heller vid valen in
för perioden 1989-1991 vidtogs några mer större förändringar. Socialdemokra
terna fick utse sex ordförande, bl.a. kommunstyrelsen, och borgerligheten åtta.427 
Samlingsstyret var generellt sett en oversized government. Alternativet till sam
lingsstyret åren 1983-1991 hade antingen varit att det ena blocket hade bildat en 
koalition med miljöpartiet eller att det hade skapats ett blocköverskridande sam
arbete.

Vid valet år 1991 blev det borgerlig majoritet i Markaryd. Därför infördes ett 
samlingsstyre med majoritetsmarkering, som innebar att de fyra borgerliga parti
erna tog samtliga ordförandeposter utom revisionen. Den tillföll minoriteten, 
alltså socialdemokraterna.428 En analys visar att det handlade om en minimal 
winning coalition, då alla de fyra borgerliga partierna krävdes för att uppnå en 
majoritet i fullmäktige. Eftersom koalitionen samlade 21 av de 39 mandaten var 
det inte fråga om en minimum winning coalition. Då nio partier hade säte i full
mäktige fanns det en lång rad möjligheter att bilda koalitioner som var en mini
mum winning coalition. Den borgerliga koalitionen var däremot en minimal 
connected winning coalition, om både ny demokrati och framstegspartiet låg till 
höger om moderaterna på vänster-höger-dimensionen.42"

I Ljungby kommun fanns det under perioden 1977-1994 ständigt borgerlig 
majoritet. Styrelseformen var under huvuddelen av perioden samlingsstyre med 
majoritetsmarkering. Under perioderna 1980-1982 och 1983-1985 tillämpades 
det emellertid formellt ett samlingsstyre, då den socialdemokratiska minoriteten 
fick tillsätta en ordförandepost. Under valperioderna 1977-1979, 1980-1982 och 
1983-1985 utgjordes den borgerliga koalitionen av centern, folkpartiet och mo
deraterna.4’" Även om det i en formell mening var ett samlingsstyre under man
datperioden 1980-1982 finns det fog att i praktiken betrakta det som ett sam
lingsstyre med majoritetsmarkering. Om det ses som ett samlingsstyre var det en 
oversized government. Samarbetet mellan centern, moderaterna och folkpartiet 
utgjorde dock en minimal winning coalition, då alla partierna behövdes för att nå 
majoritet. Koalition samlade 28 mandat, varför den inte var en minimum win-

424 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
425 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1982-11-25, §§ 2-3. och 1982-12-16. § 41.
426 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1985-11-28, §§ 2-3, och 1985-12-19, § 55.
427 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1988-11-24, §§ 149-150, och 1988-12-15. 

§§ 169-191,
42* Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1991-11-14, §§ 125-126, och 1991-12-12, 

§§ 144-160.
42'7 Bäck. Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90,
440 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1979-1 1-01, §§ 2-3, 1979-11-29. § 23, och 

1979-12-20, §§ 44-64, samt Smålandposten 1979-12-21.



ning coalition. Teorin om minimal connected winning coalition uppfylldes om 
inte kds låg mellan de borgerliga partierna på vänster-höger-dimensionen.4'1

Valen inför perioden 1983-1985 innebar endast små förändringar. Kds stod 
sålunda utanför det borgerliga samarbetet och hade istället valteknisk samverkan 
med vpk och miljöpartiet. De tre andra borgerliga partierna tillsatte 16 uppdrag 
som ordförande och socialdemokraterna I.4’2 Om det ses som ett samlingsstyre 
var det fråga om en oversized government. Samarbetet mellan centern, modera
terna och folkpartiet var en minimal winning coalition, men inte någon minimum 
winning coalition, då de tre partierna förfogade över 26 av 49 mandat. Den bor
gerliga trepartikoalitionen var en minimal connected winning coalition om kds 
inte låg mellan de tre partierna på vänster-höger-dimensionen. Att kds hade val
teknisk samverkan med vpk och miljöpartiet skulle kunna indikera att kds låg till 
vänster om alla de tre borgerliga partierna i Ljungby. Det finns dock ingen ga
ranti for ett sådant antagande. Det kan istället ha handlat om att de partier som 
annars skulle ha stått helt utanför styrelser och nämnder fann varandra för att 
överhuvudtaget få någon representation.4”

Inför mandatperioden 1986-1988 kom kds med i den borgerliga koalitionen 
for första gången.4’4 Genom att kds inträdde i den borgerliga koalitionen blev det 
fråga om en oversized government och inte någon minimal winning coalition, då 
de tre andra partierna hade 27 mandat. Det var inte heller en minimum winning 
coalition, då den hade 29 av 49 mandat. Den uppfyllde inte kraven på att vara en 
minimal connected winning coalition, eftersom den var överdimensionerad, även 
om det får anses vara sannolikt att de borgerliga partierna låg intill varandra på 
vänster-höger-dimensionen.4’5

1 valet år 1988 fick de borgerliga partierna bara 26 mandat tillsammans, vilket 
medförde att kds behövdes för att uppnå majoritet i kommunfullmäktige. Partiets 
representation i styrelser och nämnder utökades dock bara högst begränsat till 
följd av det.431 432 433 434 435 436 437 Den borgerliga koalitionen var både en minimal winning coalition 
och en minimal connected winning coalition. Däremot hade de fyra partierna ett 
mandat för mycket för att vara en minimum winning coalition.1’

Valet till fullmäktige i Ljungby år 1991 blev en borgerlig framgång. Det var 
främst kds som var lyckosamt. Det medförde att partiet fick ökad representation i 
de kommunala organen, dock ingen ordförandepost. Av uppdragen som vice ord
förande gick bara 9 av 12 till socialdemokraterna, medan de borgerliga alltså tog 
hand om 3 på egen hand. Det var en upprepning av vad som hade skett under

431 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
432 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1982-11-04, §§ 3-4, och 1982-11-25, §§ 13-

54,
433 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
434 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1985-11-07, §§ 3-4, och 1985-1 1-28, §§ 43- 

84. Socialdemokraterna fick posten som sammankallande i den centrala arbetsmiljökommittén, men 
denna skall närmast ses som ett partsammansatt organ.

435 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ff och 80-90.
436 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1988-11-03, §§ 3-4, och 1988-1 1-24, §§ 18- 

53.
437 Bäck. Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.



mandatperioden 1974— 1976.1 ’s Den koalitionsteoretiska analysen visar att det 
borgerliga samarbetet uppfyllde kriterierna för en minimal winning coalition och 
en minimal connected winning coalition. Däremot var det inte en minimum win
ning coalition, då de fyra partierna hade 28 mandat.4'9

I Alvesta kommun tillämpades under hela perioden 1977-1994 samlingsstyre 
med majoritetsmarkering, vilket skedde under konstant borgerlig majoritet. Un
der åren 1980-1982 bestod koalitionen av centern, moderaterna, folkpartiet och 
kds.440 Eftersom alla fyra partierna ingick i koalitionen handlade det inte om en 
minimal winning coalition, utan om en oversized government. Den borgerliga 
koalitionen var inte en minimum winning coalition, eftersom partierna hade 29 
av 49 mandat. Det borgerliga fyrpartisamarbetet uppfyllde ett av kriterierna för 
en minimal connected winning coalition. Partierna låg intill varandra på vänster- 
höger-dimensionen, men var ingen minimal winning coalition.141

Vid valen till styrelser och nämnder för åren 1983-1985 fortsatte samma koa
lition.442 Även nu var det en oversized government, då inte kds hade behövt ingå. 
Centern, moderaterna och folkpartiet hade tillsammans fått 25 mandat. En koali
tion mellan enbart dessa hade både varit en minimal winning coalition och en 
minimum winning coalition. Eftersom det inte var fråga om en minimal winning 
coalition uppfylldes bara ett kriterium för en minimal connected winning coali
tion, det som sade att partierna som ingick i koalitionen skulle ligga intill var
andra på vänster-höger-dimensionen.44'

Samma koalition bildade majoritet under åren 1986-1988. Kds medverkan in
skränktes till en suppleantpost.444 Genom att kds medverkade i koalitionen var 
det en oversized government. Inte heller kriterierna för teorierna om minimum 
winning coalition respektive minimal connected winning coalition uppfylldes.44

Ur en koalitionsteoretisk synvinkel inträdde en förändring inför valperioden 
1989-1991, då kds nu krävdes för att åstadkomma en borgerlig majoritet. Att 
kds behövdes för att säkra majoriteten bidrog till att partiet fick en bättre repre
sentation i de kommunala organen.446 Den borgerliga koalitionen var både en 
minimal winning coalition och en minimal connected winning coalition. I fråga 
om teorin gällande minimum winning coalition hade de fyra borgerliga partierna 
26 mandat i fullmäktige, varför den inte var uppfylld.14

4W Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1991-11-07. §§ 3-4, och I99I-11-28. (j§ 14- 
38.

459 Bäck. Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90,
4411 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1979-11-21, §§ 185-186, och 1979-12-18, §§ 

214-290, och Smålandposten 1979-12-22.
441 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
442 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1982-11-23, §§ 110-111, och 1982-12-18. § 

126, och Smålandposten 1982-12-09.
444 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
444 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1985-11-26. §§ 122-124, och 1985-12-17. §§ 

149-207, och Smålandposten 1985-12-11 och 1985-12-18.
445 Bäck, Hanna 2003 s 1 -17, 72ff och 80-90.
446 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1988-11-29, §§ 128-129, och 1988-12-20, §§ 

154-204.
447 Bäck. Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.



Valet 1991 innebar små förändringar i fråga om den styrande majoriteten.448 
Den borgerliga fyrpartikoalitionen var både en minimal winning coalition och en 
minimal connected winning coalition. Då koalitionen hade 26 mandat uppfylldes 
inte kriteriet för att vara en minimum winning coalition.449

I Älmhults kommun fanns det under perioden 1979-1994 borgerlig majoritet i 
fullmäktige. Därför tillämpades det samlingsstyre med majoritetsmarkering, som 
innebar att de borgerliga hade alla ordförandeposter. Vid två tillfallen, 1979 och 
1982, förde socialdemokraterna fram motkandidater vid valet av ordförande i 
fullmäktige, men förlorade. En bidragande orsak till att det blev borgerlig majo
ritet i Älmhuit år 1979 var att det lokala partiet folkstyrt Älmhult inte ställde upp 
i valet. Inför valen till styrelser och nämnder for perioden 1980-1982 gick cen
tern, moderaterna och folkpartiet samman i en koalition. 1 denna ingick inte 
kds.450 Det borgerliga trepartisamarbetet var en minimal winning coalition, men 
inte någon minimum winning coalition, då partierna hade 26 av 49 mandat . Den 
borgerliga koalitionen var en minimal connected winning coalition, om kds inte 
var inplacerat mellan de tre andra borgerliga partierna på den traditionella väns- 
ter-höger-dimensionen.451

Vid valen till styrelser och nämnder för perioden 1983-1985 anslöts kds till 
den borgerliga koalitionen.452 * * Ur en koalitionsteoretisk synvinkel var det en mi
nimal winning coalition, vilket betydde att kds medverkan var nödvändig för att 
få majoritet i fullmäktige. Det var däremot inte fråga om en minimum winning 
coalition, då de fyra partierna samlade 26 mandat i fullmäktige. Den borgerliga 
koalitionen var en minimal connected winning coalition, då partierna rimligen 
låg intill varandra på den lokala vänster-höger-dimensionen.45’

Valet i Älmhult år 1985 innebar ur koalitionsteoretisk synvinkel en förändring 
i relation till år 1982. Centern, moderaterna och folkpartiet fick åter en majoritet 
i fullmäktige utan stöd av kds. Trots det fortsatte koalitionen mellan alla de fyra 
partierna.4"4 Det handlade om en oversized government. Koalitionen uppfyllde 
sålunda inte någon av teorierna om minimal winning coalition, minimum win
ning coalition eller minimal connected winning coalition.455

Valet år 1988 innebar förändringar ur det koalitionsteoretiska perspektivet. De 
övriga tre borgerliga partierna behövde stöd från kds för att få majoritet.456 Den 
koalitionsteoretiska analysen fick motsatt utfall i relation till 1985. De fyra bor-

148 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1991-11-26, §§ 128-129, och 1991-12-17, §§ 
164-199.

449 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ff och 80-90.
450 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1979-11-26, §§ 138 och 140-141, och 1979- 

12-17, §§ 152-184, och Smålandsposten 1979-12-18.
451 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ff och 80-90.
452 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1982-11-29, §§ 123 och 125-126, och 1982- 

12-20, §§ 151-181, och Smålandsposten 1982-12-21.
451 Bäck, Hanna 2003 s 1 -17, 72ff och 80-90.
434 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1985-11-25, §§ 88 och 90, och 1985-12-16, 

§§ 102-129, och Smålandsposten 1985-12-17.
455 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
436 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1988-1 1-28, §§ 146 och 148, och 1988-12- 

19, §§ 170-202.



gerliga partierna hade totalt 25 mandat. Den uppfyllde alla de tre teorierna om 
minimal winning coalition, minimum winning coalition och minimal connected 
winning coalition.1'7

Valet år 1991 blev annorlunda ur en koalitionsteoretisk synvinkel. De fyra 
borgerliga partierna samlade 29 mandat i fullmäktige. Det innebar att centern 
och moderaterna bara behövde stöd av antingen kds eller folkpartiet för att få 
majoritet, men det bildades en koalition där alla fyra partierna ingick.45s Den 
borgerliga koalitionen uppfyllde inte någon av teorierna om minimal winning 
coalition, minimum winning coalition och minimal connected winning coalition. 
Det var istället en oversized government.457 * 459 *

I Växjö kommun var det borgerlig majoritet under perioderna 1977-1988 och 
1992-1994. Under valperioden 1989-1991 var det så kallad annan majoritet, ge
nom att miljöpartiet hade en vågmästarroll, som utnyttjades till samarbete med 
det socialistiska blocket. Oberoende av vilken gruppering som hade majoritet var 
styrelseformen samlingsstyre med majoritetsmarkering. Under perioden 1980— 
1982 ingick centern, moderaterna, folkpartiet och kds i koalitionen. Kds fick en 
relativt begränsad representation i de kommunala organen och ingen ordförande. 
Socialdemokraterna fick tillsätta ordförande i revisionen. Det utvecklades snart 
till en praxis som sedan dess har behållits, innebärande att minoriteten fick till
sätta just denna post. Det skall dock inte ses som en del i ett samlingsstyre.490 En 
koalitionsteoretisk analys visar att det borgerliga samarbetet inte uppfyllde någon 
av de tre teorierna om minimal winning coalition, minimum winning coalition 
och minimal connected winning coalition. Det var en oversized government. 
Skälet var att kds inte behövdes för att tå majoritet.461

Valperioden 1983-1985 innebar ur koalitionsteoretisk synvinkel en ändring 
genom att centern, moderaterna och folkpartiet inte fick majoritet i fullmäktige 
utan hjälp av kds. Det ledde till att kds fick bättre representation och även en 
ordförandepost. Socialdemokraterna anmälde reservation mot att partier med 
bara två mandat i fullmäktige fick ordförandeposter.462 Då de fyra borgerliga par
tierna hade 31 av 61 mandat uppfyllde koalitionen samtliga de tre aktuella koali- 
tionsteorierna, minimal winning coalition, minimum winning coalition och mi
nimal connected winning coalition.46'

Vid valet 1985 åkte kds ur fullmäktige, men de tre andra borgerliga partierna 
lyckades ändå få majoritet med minsta möjliga marginal (31 av 61 mandat).464 *

457 Bäck, Hanna 2003 s I -17, 72ff och 80-90.
438 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1991-11-25. §§ 135 och 137, och 1991-12- 

16, §§ 154-171.
459 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
4™ Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1979-11-08. §§ 6-1 I. och 1979-12-19. §§ 86- 

87, och Smålandposten 1979-12-20.
461 Bäck, Hanna 2003 s 1 -17, 72ff och 80-90.
47,2 Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1982-11-10, §§ 5-10, och 1982-12-15. §§ 87- 

89. och Smålandposten 1982-1 1-18.
463 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
47,4 Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1985-11-21, §§ 330-334, och 1985-12-18, §

390,



Precis som 1982 uppfylldes alla tre teorierna om minimal winning coalition, mi
nimum winning coalition och minimal connected winning coalition.4,0

Valet 1988 gav det första majoritetsskiftet efter år 1971, då ingen av politiska 
blocken fick majoritet i fullmäktige. Miljöpartiet blev vågmästare och ingick i en 
koalition tillsammans med socialdemokraterna och vpk, vilken hade 31 mandat i 
fullmäktige.466 Den koalitionsteoretiska analysen visar att teorierna om minimal 
winning coalition, minimum winning coalition och minimal connected winning 
coalition alla uppfylldes. Den sistnämnda teorin dock under förutsättning att mil
jöpartiet låg närmast till höger eller vänster om det socialdemokratiska partiet, 
vilket får anses som sannolikt.467

Vid 1991 års val blev det åter majoritetsskifte. De fyra borgerliga partierna 
erövrade 34 av 61 mandat och bildade en koalition.468 Ur koalitionsteoretisk syn
vinkel var den borgerliga koalitionen en minimal winning coalition och en mi
nimal connected winning coalition. Det senare under förutsättning att ny demo
krati inte var positionerat mellan de fyra borgerliga partierna på vänster-höger- 
dimensionen i den lokala politiken. Partiet måste antingen ha legat till höger om 
moderaterna eller till vänster om centern eller folkpartiet.46'*

Lessebo, Tingsryds och Uppvidinge kommuner, som samtliga ingår i den de
taljerade fallstudien, tillämpade alla samlingsstyre med majoritetsmarkering un
der perioden 1977-1994. I Lessebo hade det socialdemokratiska partiet egen ma
joritet i kommunfullmäktige under hela perioden och besatte alla ordförandepos
ter.470 I Tingsryds kommun fanns det under hela perioden en borgerlig majoritet 
och samtliga poster som ordförande i styrelser och nämnder besattes av borgerli
ga politiker.471 I Uppvidinge kommun fanns det borgerlig majoritet 1977-1988 
och 1991-1994, medan det var socialistisk majoritet åren 1988-1991. Oberoen
de av vilket block som hade majoritet tillsatte majoriteten alla ordförandeupp
drag i styrelser och nämnder.472 De koalitionsteoretiska analyserna återfinns i de
taljerad form i kapitel 12.

Styrelseformerna och typerna av koalitioner i länets åtta kommuner under pe
rioden 1977-1994 kan sammanfattas med följande två tabeller.

47,5 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ff och 80-90.
4W’ Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1988-11-03, §§ 275-279, och 1988-12-15, § § 

349-350.
467 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72fToch 80-90.
47,8 Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1991-11-06, §§ 228-232, och 1991-12-19, §§ . 

291-293.
469 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ff och 80-90.
470 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1976 (valda 1977-1979)-1991.
471 Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1976 (valda 1977-1979)-1991.
472 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1976 (valda 1977-1979)-1991.



Tabell 37 Styrelseformer i kommunerna i Kronobergs län 1977-1994

Kommun Mandatperiod
1977- 1980- 1983- 1986- 1989- 1992-
1979 1982 1985 1988 1991 1994

Alvesta M M M M M M
Lessebo M M M M M M
Ljungby M S (M) S(M) M M M
Markaryd M M S S S M
Tingsryd M M M M M M
Uppvidnge M M M M M M
Växjö M M M M M M
Älmhult M M M M M M
Summa 8 M 1 S 2 S 1 S 1 S 8 M

7 M 6 M 7 M 7 M

S: Samlingsstyre. M: Samlingsstyre med majoritetsmarkering.

Källa: Allmänna valen 1976-1991 och protokoll kommunfullmäktige i Alvesta, 
Lessebo, Ljungby, Markaryds, Tingsryds, Uppvidinge, Växjö och Älmhuts kom
muner 1976-1994.

Tabell 38 Koaltionstyper i kommunerna i Kronobergs län 1977-1994

Kommun Mandatperiod
1977- 1980- 1983- 1986- 1989- 1992-
1979 1982 1985 1988 1991 1994

Alvesta Og Og Og Og Mwc Mwc
Lessebo E E E E (Og) E (Og) E
Ljungby Og Og (Mwc) Og (Mwc) Og Mwc Mwc
Markaryd Mwc Mwc Og Og Og Mwc
Tingsryd Mwc Og Og Og Og Og
Uppvidnge Mwc Mwc Mwc Mwc Mwc Og
Växjö Mwc Og Mwc Mwc Mwc Mwc
Älmhult Ms Mwc Mwc Og Mwc Og
Summa 4 Mwc 3 Mwc 3 Mwc 2 Mwc 5 Mwc 4 Mwc

2 0g 4 0g 4 0g 5 0g 2 Og 3 0g
1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E
1 Ms

E: Egen majoritet utan koalition. Mwc: Minimal winning coalition.
Og: Oversized government. Ms: Minoritetsstyre.

Källa: Allmänna valen 1976-1991, protokoll kommunfullmäktige i Alvesta, Les
sebo, Ljungby, Markaryds, Tingsryds, Uppvidinge, Växjö och Älmhuts kom
muner 1976-1994 samt Bäck. Hanna 2003.



Blocköverskridande samarbeten 1995-2002
l Kronobergs län innebar valet till kommunernas fullmäktigeförsamlingar år 
1994 ett helt nytt politiskt landskap i relation till vad som hade gällt vid 1991 års 
val och i många fall vad som hade existerat sedan de nuvarande kommunernas 
bildande 1971. I valet år I991 hade alla kommuner utom Lessebo haft borgerlig 
majoritet.47’ Vid 1994 års kommunval kvarstod den borgerliga majoriteten bara i 
Tingsryds kommun. Socialistisk fullmäktigemajoritet fanns i Lessebo och Upp- 
vidinge kommuner. I de fem övriga kommunerna, Alvesta, Ljungby, Markaryd, 
Växjö och Älmhult, uppstod det som benämns annan majoritet. I Växjö och 
Älmhults kommuner var det miljöpartiet som hade en vågmästarposition. Alve
sta, Ljungby och Markarvds kommuner hade lokala partier i vågmästarposi
tion.* 474 Vid valen 1998 och 2002 förekom annan majoritet i fem respektive två 
kommuner. År 1998 fanns sådan majoritet i Alvesta, Ljungby, Markaryd, Upp- 
vidinge och Växjö kommuner. Tingsryds och Älmhults kommuner hade borger
lig majoritet, medan Lessebo kommun hade socialistisk majoritet.475 Vid 2002 
års val uppstod det annan majoritet i Växjö och Ljungby kommuner. Alvesta, 
Markaryds, Tingsryds och Älmhults kommuner hade borgerlig majoritet. I Les
sebo och Uppvidinge kommuner var majoriteten socialistisk.476

I Markaryds kommun skedde för mandatperioden 1995-1998 en återgång till 
det samlingsstyre som hade praktiserats under åren 1971-1976 och 1983-1991. 
Av ordförandeposterna fick socialdemokraterna fyra, bl.a. kommunstyrelsen, 
centern två och moderaterna en. Även folkpartiet, kds och miljöpartiet ingick i 
samlingsstyret.477 Ett samlingstyre är en oversized government. De sex partier 
som bildade samlingsstyret hade 33 av 39 mandat. De partier som inte deltog var 
de lokala partierna alternativet och framstegspartiet samt vänsterpartiet.478

Efter valet år 1998 fortsatte samlingsstyret. Socialdemokraterna tick utse fyra 
ordförande, bl.a. i kommunstyrelsen, centern en, kristdemokraterna en och mo
deraterna en. Utöver partierna med ordförandeposter ingick också folkpartiet, 
miljöpartiet och vänsterpartiet i samarbetet.479 Även denna gång gällde det ur ko
alitionsteoretisk synvinkel en oversized government.48'1

Valet i Markaryd år 2002 gav majoritet för de fyra borgerliga partierna. Det 
bildades en borgerlig koalition som hade 21 av 39 mandat. Efter åtta år med sam
lingsstyre blev det samlingsstyre med (borgerlig) majoritetsmarkering.481 Den 
borgerliga koalitionen var en oversized government och inte någon minimal

471 Allmänna valen 1991, del 2.
474 Allmänna valen 1994, de12.
473 Allmänna valen 1998, del 3.
476 Allmänna valen 2002, del 3.
477 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1994-1 1-10, §§ 144-145, och 1994-12-15, 

§§ 160-174.
478 Bäck, Hanna 2003 s 80-90.
47<7 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1998-1 1-05, §§ 128-129, och 1998-12-17, 

(j§ 162-170.
480 Bäck, Hanna 2003 s 80-90.
481 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 2002-11-07, §§ 106-107, och 2002-12-19, 

§§ 126-140.



winning coalition, minimal connected winning coalition eller minimum winning 
coalition. Folkpartiet behövdes inte för att få majoritet. De tre andra partierna 
kunde ha bildat en koalition som hade uppfyllt kriterierna for teorierna om mi
nimal winning coalition och minimum winning coalition. Kristdemokraterna, 
centerpartiet och moderaterna samlade 20 av totalt 39 mandat.48'

i Ljungby kommun gav 1994 års val en vågmästarposition för det lokala par
tiet, alternativet. Utfallet blev att socialdemokraterna, centern och folkpartiet bil
dade en blocköverskridande koalition som förfogade över 31 av 49 mandat. Sty
relseformen blev snarast samlingsstyre med maximal majoritetsmarkering, då 
minoriteten i form av moderaterna bara fick tre uppdrag som vice ordförande.18’ 
En koalitionsteoretisk analys visar att det handlade om en oversized government. 
Socialdemokraterna och centern hade på egen hand kunnat bilda en minimal 
winning coalition med 28 mandat. Teorin om minimal connected winning coali
tion kunde inte uppfy llas eftersom det var en oversized government. Utifrån hur 
partierna har varit positionerade på vänster-höger-dimensionen låg inte centern, 
folkpartiet och socialdemokraterna intill varandra, då miljöpartiet fanns emellan. 
Om det skulle ha visat sig att miljöpartiet i Ljungby låg till vänster om socialde
mokraterna hade partierna legat intill varandra. Det förutsätter även att det lokala 
partiet alternativet placerades till höger om centern och folkpartiet.482 * 484

Vid 1998 års val i Ljungby kommun blev det på nytt en vågmästarställning 
för alternativet, men det tillkom ännu ett lokalt parti. Bergas bästa. Antalet man
dat för socialdemokraterna, centern och folkpartiet minskade från 31 till 25, vil
ket innebar majoritet i fullmäktige med minsta möjliga marginal. Koalitionen 
mellan de tre partierna förnyades. Även denna period var styrelseformen närmast 
att betrakta som samlingsstyre med maximal majoritetsmarkering, då minoriteten 
bara fick tre uppdrag som vice ordförande.48" Trepartikoalitionen var en minimal 
winning coalition och en minimum winning coalition. Om den var en minimal 
connected winning coalition berodde på om miljöpartiet låg till höger eller till 
vänster om socialdemokraterna på vänster-höger-dimensionen. Om miljöpartiet 
hade samma plats som på riksnivå, till höger om socialdemokraterna, var det inte 
fråga om en minimal connected winning coalition.486

Inte heller valet år 2002 till Ljungby fullmäktige innebar någon förändring av 
majoritetsläget, utan de lokala partierna behöll sin vågmästarposition. Valet blev 
däremot en framgång för de tre majoritetspartierna, vilka ökade från 25 till 28 
mandat. Minoriteten genom moderaterna fick endast uppdraget som andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Styrelseformen var samlingsstyre med nästinti11 
maximal majoritetsmarkering. Denna gång godtog inte de partier som tillhörde 
minoriteten dessa majoritetsmarkeringar. De drev fram 11 voteringar (inklusive 
bolag) om uppdrag som vice ordförande, dock utan någon framgång. De sex par-

482 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ff och 80-90.
482 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1994-11-03, §§ 3-4, och 1994-12-15, §§ 28- 

50,
484 Bäck, Hanna 2003 s 1 -17, 72ff och 80-90.
485 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1998-11-12, §§ 2-4. och 1998-12-17, §§ 27- 

61
486 Bäck. Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.



tier som uppträdde samfällt var vänsterpartiet, miljöpartiet, kristdemokraterna, 
moderaterna samt de lokala partierna alternativet och Bergas bästa. 487 Den koali- 
tionsteoretiska analysen visar att samarbetet mellan de tre partierna i majoritet 
var en minimal winning coalition. Koalitionen var däremot ingen minimum win
ning coalition, då antalet mandat uppgick till totalt 28. Teorin om minimal con
nected winning coalition uppfylldes om miljöpartiet låg till vänster om social
demokraterna och om alternativet och Bergas bästa återfanns till höger om cen
tern och folkpartiet. Det far dock anses som mindre troligt.488

Infor valen till styrelser och nämnder i Växjö kommun för valperioden 1995- 
1998 bildade socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet en koalition. 
Det var en återgång till det samarbete som partierna hade haft under perioden 
1989-1991.489 Den koalitionsteoretiska analysen visar att samarbetet mellan de 
tre partierna uppfyllde kriterierna för teorierna om minimal winning coalition 
och minimal connected winning coalition. Teorin om minimum winning coali
tion infriades inte, då de tre partierna tillsammans hade 33 av 61 mandat. Om 
miljöpartiet istället hade valt att inleda ett samarbete med de fyra borgerliga par
tierna hade det varit en minimum winning coalition, som hade innehaft 31 man
dat.49" Även 1998 års val till gav miljöpartiet en vågmästarposition och samma 
koalition fortsatte.491 Då koalitionen hade totalt 31 mandat uppfylldes teorierna 
om minimal winning coalition, minimum winning coalition och minimal connec
ted winning coalition.492 Valet 2002 gav en fortsatt vågmästarposition för miljö
partiet. Den utnyttjades till samarbete med de socialistiska partierna.49' Ur koali
tionsteoretisk synvinkel var koalitionen en minimal winning coalition och en mi
nimal connected winning coalition, men däremot ingen minimum winning coali
tion, då den samlade 32 av 61 mandat.494

Valet till Älmhults kommunfullmäktige år 1994 gav en vågmästarposition till 
miljöpartiet, då varken det borgerliga eller det socialistiska blocket fick någon 
majoritet. Miljöpartiet valde att samarbeta åt vänster, varför koalitionen kom att 
bestå av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, som tillsammans 
hade 25 mandat i kommunfullmäktige.495 En koalitionsteoretisk analys visar att 
koalitionen uppfyllde alla tre teorierna om minimal winning coalition, minimal 
connected winning coalition och minimum winning coalition.496 År 1998 gav va-

487 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 2002-11-14, §§ 106-111 och 2002-12-12, §§ 
137- 160.

488 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
48,1 Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1994-11-07. §§ 204-208. och 1994-12-15, §§ 

251-254.
490 Bäck, Hanna 2003 s 1 -17, 72ff och 80-90.
491 Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1998-11-02, §§ 174-179, och 1998-12-17, §§ 
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492 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
493 Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 2002-11-04, §§ 204-208, och 2002-12-19, §§ 
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494 Bäck, Hanna 2003 s 1 -17. 72ff och 80-90.
493 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1994-11-28, §§ 133-134, och 1994-12-19, 
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let i Älmhult borgerlig majoritet, då de fyra borgerliga partierna fick 26 av 49 
mandat. De fyra borgerliga partierna bildade en koalition under mandatperioden 
1999-2002.497 Den borgerliga koalitionen var en minimal winning coalition och 
en minimal connected winning coalition. Det senare under förutsättning att det 
nya lokala partiet, alternativet, inte låg mellan några av de borgerliga partierna 
på vänster-höger-skalan. Samarbetet uppfyllde inte kriteriet för att vara en mini
mum winning coalition, då partierna alltså hade 26 mandat.498

Även 2002 års val innebar borgerlig majoritet i Älmhults fullmäktige, dock 
bara med minsta möjliga marginal, 25 mandat. Till skillnad från den föregående 
mandatperioden lyckades inte de borgerliga partierna bilda någon koalition. Det 
blev istället socialdemokraterna, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet som 
inledde ett blocköverskridande samarbete.499 * Koalitionen mellan socialdemokra
terna, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet var en oversized government. 
Det hade varit möjligt för socialdemokraterna och folkpartiet att bilda en koali
tion som hade uppfyllt teorierna om minimal winning coalition och minimum 
winning coalition, då de hade 25 mandat. Eftersom fyrpartikoalitionen inte var 
en minimal winning coalition uppfylldes inte heller teorin om minimal connected 
winning coalition. Det andra kriteriet om att partierna låg intill varandra på väns- 
ter-höger-dimensionen var dock troligen uppfyllt då det får anses troligt att folk
partiet låg längst till vänster av de fyra borgerliga partierna. Det kan dock inte 
uteslutas att det var centern som hade denna position.'""

I Alvesta kommun medförde 1994 års val att inget av de båda politiska block
en fick egen majoritet i fullmäktige. Det lokala partiet Alvesta-alternativet, som 
var en utbrytning ur socialdemokraterna, fick en position som vågmästare mellan 
blocken. Det blev dock ingen koalition med Alvesta-alternativet. Istället bildade 
socialdemokraterna och centerpartiet en koalition, vilken förfogade över 27 
mandat i fullmäktige.501 502 Ur koalitionsteoretisk synvinkel var samarbetet mellan 
socialdemokraterna och centern en minimal winning coalition. Däremot var det 
inte någon minimum winning coalition, eftersom antalet mandat uppgick till 27 
av 49. Teorin om minimal connected winning coalition uppfy lldes under vissa 
förutsättningar. För det första måste både miljöpartiet och Alvesta-alternativet 
var beläget till vänster om socialdemokraterna. För det andra måste centern ha 
legat längst till vänster inom borgerligheten.'"7

Valet år 1998 gav en fortsatt vågmästarposition för Alvesta-alternativet. Sam
tidigt tappade socialdemokraterna och centern den majoritet som de båda parti
erna hade haft, då de fick 24 av 49 mandat. Utfallet blev en koalition mellan cen

4,7 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1998-11-16, §§ 74 och 76-77. och 1998-12- 
21, §§ 104-117.

498 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
4,<l Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 2002-11-11, §ij 146 och 148, och 2002-12- 

16, 169-190.
51,1 Bäck, Hanna 2003 s 1 -17, 72ff och 80-90.
5111 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1994-11-29, §§ 64-65, och 1994-12-13, §§ 

84-101
502 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.



tern, folkpartiet och socialdemokraterna, som förfogade över 25 mandat.'01 En 
koalitionsanalys visar att koalitionen mellan socialdemokraterna, centerpartiet 
och folkpartiet var en minimal winning coalition och en minimum winning coali
tion. Huruvida det var fråga om en minimal connected winning coalition beror på 
om miljöpartiet var beläget till höger eller till vänster om socialdemokraterna. 
Om partiet låg till vänster om socialdemokraterna var det alltså en minimal con
nected winning coalition.'04 År 2002 blev det borgerlig majoritet i Alvesta, med 
minsta möjliga marginal, 25 av 49 mandat. Centern, moderaterna, kristdemokra
terna och folkpartiet bildade en koalition.'"' En koalitionsteoretisk analys visar 
att det borgerliga samarbetet uppfyllde de tre teorierna om minimal winning coa
lition, minimum winning coalition och minimal connected winning coalition.501 * * * * 506

Lessebo, Tingsryds och Uppvdinge kommuner behandlas enbart i kapitel 12.
Styrelseformerna och koalitionstyperna i länets kommuner under perioden 

1995-2002 kan sammanfattas med följande två tabeller.

Tabell 39 Styrelseformer i kommunerna i Kronobergs län 1995-2002

Kommun Mandatperiod
1995-
1998

1999-
2002

Valet
2002

Alvesta M M M
Lessebo M M M
Ljungby M M M
Markaryd S S M
Tingsryd M M M
Uppvidnge M M M
Växjö M M M
Älmhult M M M
Summa 1 S

7 M
1 S

7 M
8 M

S: Samlingsstyre. M: Samlingsstyre med majoritetsmarkering.

Källa: Allmänna valen 1994-2002 och protokoll kommunfullmäktige i Alvesta, 
Lessebo. Ljungby, Markaryds, Tingsryds, Uppvidinge, Växjö och Älmhuts kom
muner 1994-2002.

501 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1998-11-24, §§ 65-66, och 1998-12-15, §§
93-110.

51,4 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
505 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 2002-11-26, §§ 78-79, och 2002-12-17, §§

102-144.
506 Bäck, Hanna 2003 s 1-17. 72ff och 80-90.



Tabell 40 Koaltionstyper i kommunerna i Kronobergs län 1995—2002

Kommun Mandatperiod
1995-1998 1999-2002 Valet 2002

Alvesta Mwc Mwc Mwc
Lessebo E Mwc E
Ljungby Og Mwc Mwc
Markaryd Og Og Og
Tingsryd Og Og Og
Uppvidnge Mwc (Og) Mwc Mwc
Växjö Mwc Mwc Mwc
Älmhult Mwc Mwc Og
Summa 4 Mwc 6 Mwc 4 Mwc

3 0g 2 0g 3 0g
1 E 1 E

E: Egen majoritet utan koalition. Mwc: Minimal winning coalition.
Og: Oversized government.

Källa: Allmänna valen 1994-2002, protokoll kommunfullmäktige i Alvesta, Les
sebo, Ljungby, Markaryds, Tingsryds, Uppvidinge, Växjö och Älmhuts kom
muner 1994-2002 samt Bäck, Hanna 2003.

Val i konflikt eller konsensus 1971-2002
Samtliga åtta kommuner var vid valen till de kommunala organen på hösten år 
1970 ännu inte formellt sammanslagna. Därför ligger det nära till hands att ha en 
hypotes om att risken för konflikt vid valen skulle ha varit som störst vi det här 
tillfället, sett över hela perioden 1970-2002. Denna hypotes bygger på två anta
ganden. För det första utgjorde sammanslagningen en sammansmältning av olika 
politiska kulturer, vilka antingen kunde präglas av konflikt eller av konsensus. 
Det skulle vara tänkbart att ju fler kommuner det gällde ju större var konfliktris- 
ken. Det skulle kunna betyda att risken för konflikter var störst i Växjö (II 
kommuner/kommundelar) och Ljungby (8 kommuner/kommundelar) kommu
ner/11 För det andra innebar sammanläggningarna stora reduceringar av antalet 
förtroendeuppdrag. Det borde ha medfört en stor konkurrenssituation mellan oli
ka kandidater, även om merparten av det rimligen fick hanteras internt inom de 
politiska partierna. Samtidigt borde förekomsten av samlingsstyren i sju av åtta 
kommuner något ha minskat risken för stora konflikter vid valen till styrelser och 
nämnder.

En genomgång av källmaterialet visar att hypotesen om ett samband mellan 
en omfattande kommunsammanläggning och många konflikter inte alls kan veri
fieras. varken i Växjö eller Ljungby kommuner. I Växjö kommun skedde samtli-

5117 Ivarsson 1992 s 52ff.



ga val för mandatperioden 1971-1973 i full enighet. Växjö kommun valde även 
åren 1973 och 1976 styrelser och nämnder i konsensus. Det gick fram till år 1979 
innan de uppstod en konflikt i så måtto att valberedningen tillsattes genom pro
portionella val. Det skedde efter att socialdemokraterna hade drivit fram sådant 
val, som innebar att vpk fick en plats i valberedningen. Även år 1982 uppstod två 
konflikter. Det gällde tor det första tillsättningen av valberedningen, där social
demokraterna drev fram proportionellt val. För det andra framförde socialdemo
kraterna reservation mot att folkpartiet och kds fick ordförandeposter, trots att de 
bara hade två mandat. Vid valen till styrelser och nämnder åren 1985, 1988, 
1991, 1994, 1998 och 2002 har valen fattats i konsensus.'08 Den samlade bilden 
blir att valen i väldigt hög grad har präglats av konsensus. Det kan ses som att 
den politiska kulturen har varit inriktad mot samförstånd i det här avseendet.

Ljungby kommun utgjorde den näst mest långtgående sammanläggningen. På 
samma sätt som i Växjö kommun präglades valen till styrelser och nämnder för 
mandatperioden 1971-1973 av påfallande stor konsensus, dock inte fullständig 
enighet. Den mycket begränsade konflikt som förekom i Ljungby år 1970 var av 
geografisk karaktär och hade anknytning till kommunsammanläggningen. Vid 
valen av kommunala organ för åren 1974-1976 förekom två olika typer av kon
flikter. För det första krävde kds ledamot och suppleant i två organ. Yrkandena 
avslogs utan votering. För det andra tog den socialdemokratiska minoriteten strid 
om ordförandeposten i skolstyrelsen, men i voteringen segrade de borgerligas 
kandidat klart. År 1976 togs valen av styrelser och nämnder för mandatperioden 
1977-1979 i samförstånd. År 1979 uppstod komplikationer vid valen, varför de 
återremitterades. När frågan åter kom till fullmäktiges kunde besluten tas enhäl
ligt. År 1982 uppstod den dittills mest omfattande konflikten vid val av styrelser 
och nämnder. Konflikten gällde valet av ledamöter i kommunstyrelsen. De tre 
minsta partierna i kommunfullmäktige, kds, vpk och miljöpartiet, gick samman 
och begärde proportionellt val och hade valteknisk samverkan vid valet. Därige
nom fick kds en ledamot och miljöpartiet en suppleant i kommunstyrelsen.

Åren 1985, 1988, 1991, 1994 och 1998 valde fullmäktige alla organ i konsen
sus. År 1994 fanns det dock oenighet om det skulle finnas en andre vice ordfö
rande i kommunstyrelsen. Den mest omfattande konflikten uppstod vid valen av 
kommunala organ för perioden 2003-2006. Minoriteten bestående av modera
terna, kristdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet, alternativet och Idergas bäs
ta tog strid om nio vice ordförandeposter i styrelser och nämnder samt även i två 
kommunala bolag. Majoriteten vann alla voteringar, med röstsiffror som i hu
vudsak stämde överens med mandatfördelningen mellan majoritet och minoritet. 
Minoriteten gjorde anspråk på posten som ordförande i revisionen.500 Konflikten 
var alltså partipolitisk och hade sin grund i olika syn på vilken praxis som skulle 
tillämpas för majoritetsmarkeringar.

Tingsryds kommun bildades av totalt sju kommuner/kommundelar. Då denna 
kommun ingår i den detaljerade fallstudien görs redovisningen i förkortad form. 
Vid valet av styrelser och nämnder för perioden 1971-1973 togs de allra flesta 508 509

508 Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 1970-2002.
509 Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 1970-2002.



utan omröstning. Av presidieposterna uppstod konflikt om den som ordförande i 
byggnadsnämnden, som gick till votering. Vid valen på hösten år 1073 för valpe
rioden 1074-1976 uppstod en konflikt i fullmäktige som fick konsekvenser för 
presidieuppdragen. Det gällde posten som ordförande i fullmäktige, där en cen
terpartist vann över en socialdemokrat. Vid valen av styrelser och nämnder inför 
valperioden 1977-1979 gick vpk, kds och folkpartiet samman i en valteknisk al
lians och begärde proportionella val, vilket medförde att proceduren fick tas om 
med ett nytt möte. De tre partierna tilldelades platser i de kommunala organen på 
proportionell grund.'1"

Vid de val som förrättades 1979 uppstod konflikt om förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Den avgjordes efter votering där moderaternas kandidat vann 
över socialdemokraternas kandidat. Voteringen gällde en praxisfråga. Samma 
konflikt återkom vid valen till styrelser och nämnder åren 1982, 1985 och 1988. 
År 1982 tog socialdemokraterna också strid om posten som ordförande i full
mäktige, men centerns kandidat vann. År 1985 förekom inga andra konflikter, 
medan det 1988 gjordes ett misslyckat försök från ett lokalt parti att fä propor
tionella val. Åren 1991, 1994 och 2002 skedde valen av styrelser och nämnder i 
konsensus. År 1998 uppstod emellertid en konflikt om posten som överförmyn
dare.'11 Som helhet tår det anses att valen har präglats av konsensus.

Alvesta kommun bildades av fem tidigare kommuner.512 Vid valet av styrelser 
och nämnder åren 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988 och 1991 skedde 
alla i samförstånd. År 1994, när den styrande majoriteten skiftade från borgerlig 
till blocköverskridande, förekom ett motförslag vid valet av ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden. Även 1998 uppstod oenighet. Det gällde valet av le
damöter i barn- och ungdomsnämnden. Inte heller år 2002 kunde valen tas i total 
konsensus. Alvesta-alternativet begärde proportionellt val av kommunens reviso
rer, men misslyckades.51’ 1 Alvesta kunde styrelser och nämnder väljas i full 
konsensus vid åtta val i rad, vilket indikerade på en politisk konsensuskultur i 
personfrågor, som bl.a. förutsatte en god partidisciplin. Konflikterna vid valen 
dök upp samtidigt som kommunens borgerliga majoritet hade gått förlorad år 
1994. Denna förändring kan delvis ha ändrat den politiska kulturen.

Älmhults kommun bildades av fem kommuner/kommundelar.'11 Vid valen av 
kommunala organ för perioden 1971-1973 uppstod en konflikt om uppdraget 
som ordförande i kommunstyrelsen. Ärendet avgjordes genom votering, där en 
centerpartist segrade över en socialdemokrat. Vid valen 1973 och 1976 hade 
partiet folkstyrt Älmhult en vågmästarposition, men konflikterna blev ändå be
gränsade. Det blev konflikt om ordförandeposten i kommunstyrelsen, där folk- 
styrt Älmhult förde fram en kandidat som ställdes mot centerns sittande ordfö
rande, och den senare vann. Vid valen inför perioden 1977-1979 hade folkstyrt

3|n Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1970-1976.
Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1979-2002. 

512 Ivarsson 1992 s 52.
311 Protokoll kommunfullmäktige i Alvesta kommun 1970-2002.
514 Ivarsson 1992 s 56.



Älmhult invändningar mot det socialdemokratiska partiets kandidat till vice ord
förande i kommunstyrelsen och drev frågan till votering.515

År 1979 fanns det åter borgerlig majoritet i fullmäktige, men trots det blev det 
votering om ordförandeposten i fullmäktige. Socialdemokraterna förde fram en 
egen kandidat som ställdes mot en moderat, där den senare vann. Samma kon
flikt återkom i fullmäktige 1982. Även denna gång segrade moderaternas kandi
dat. Åren 1985 och 1988 valdes alla styrelser och nämnder i konsensus. Vid va
len för perioden 1992 -1994 uppstod smärre konflikter i formfrågor. Åren 1994, 
1998 och 2002 uppstod däremot inga konflikter vid valen till styrelser och 
nämnder.516 I Älmhults kommun förekom det en del smärre konflikter under pe
rioden 1970-1982, vilket i viss mån kan kopplas till den vågmästarroll som folk
styrt Älmhult hade vid valen 1973 och 1976.

Lessebo kommun bildades av fyra olika kommuner/kommundelar.517 Denna 
kommun ingår alltså i fallstudien. Valen för perioden 1971-1973 skedde i for
mell mening i konsensus, men centern deltog inte i valen av ordförande och vice 
ordförande, vilket kan ses som en mild markering av missnöje. År 1973 uppstod 
en konflikt, då vpk yrkade att få ledamöter i två organ, men utan framgång. De 
val som förrättades på hösten 1976 för perioden 1977-1979 togs enhälligt. Även 
åren 1979 och 1982 skedde valen i enighet. År 1985 bröts enigheten, då en le
damot från centern yrkade att den borgerliga minoriteten skulle tå förste vice 
ordförande i kommunstyrelsen och socialnämnden, men frågan drevs inte till vo
tering. Åren 1988, 1991 och 1994 skedde samtliga val i total konsensus.518

Vid valen för åren 1999-2002 uppstod en konflikt som gick till votering. Det 
gällde posten som andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Till följd av den 
nya koalitionen mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet skulle uppdraget 
gå till vänsterpartiet. I omröstningen segrade vänsterns kandidat klart över en 
moderat. Alla ledamöter från borgerligheten och miljöpartiet reserverade sig. När 
koalitionen mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet bröts år 2000 och soci
aldemokraterna ingick i en ny samverkan med moderaterna skedde nyvalen till 
styrelser och nämnder i samförstånd. Valen av styrelser och nämnder för åren 
2003-2006 skedde i stort sett i konsensus.519

Uppvidinge kommun bildades av fyra kommuner.55" Den ingår den i den de
taljerade fallstudien, varför beskrivningen här blir förhållandevis kort. Valen för 
åren 1971-1973 varde mest konfliktfyIIda i länet. Det blev voteringarom ordfö
rande och vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i sociala centralnämn
den, ordförande och ledamöter i centrala byggnadskommittén samt ledamöter i 
lönenämnden. Konflikterna hade både partipolitiska och geografiska grunder. 
Valen på hösten 1973 togs däremot i större enighet, då den enda konflikten gäll
de om det skulle finnas en andre vice ordförande i sociala centralnämnden och

513 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1970-1976.
516 Protokoll kommunfullmäktige i Älmhults kommun 1979-2002.
517 Ivarsson 1992 s 52.
518 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1970-1994.
319 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1998-2002. 
5211 Ivarsson 1992 s 541



vem som skulle väljas. År 1976 inträffade bara en konflikt och den avsåg posten 
som överförmyndare. År 1979 skedde samtliga val enhälligt.5“1

År 1982 steg konfliktnivån på nytt. Det blev voteringar om ordförande och 
andre vice ordförande i fullmäktige, ledamöter i valberedningen samt om över
förmyndare. Samtliga omröstningar slutade med borgerlig seger. Socialdemokra
terna förde även fram motkandidater vid valen av ledamöter i ytterligare fyra or
gan, men utan framgång. År 1985 kunde valen av styrelser och nämnder tas i 
konsensus. Vid valen för åren 1989-1991 försökte miljöpartiet få in en ledamot i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, men misslyckades, utan att driva frågan till vo
tering. År 1991 skedde alla val åter i konsensus. Valen för perioden 1995-1998 
blev mer konfliktfylIda, men denna gång handlade det om borgerlig oenighet, 
genom att centern och folkpartiet hade samverkan med socialdemokraterna och 
vänsterpartiet, medan moderaterna och kds agerade på egen hand. Det ledde till 
tre voteringar med proportionella val och en votering om ett uppdrag som vice 
ordförande. År 1998 var det emellertid möjligt att förrätta valen i konsensus. Vid 
valen för perioden 2003-2006 uppstod det intern borgerlig oenighet, mellan cen
terpartiet och moderaterna, om uppdraget som vice ordförande i miljö- och häl
soskyddsnämnden.^5

Den minst omfattande sammanläggningen i Kronobergs län var bildandet av 
Markaryds kommun, som endast bestod av två förutvarande kommuner.52’ Om 
det förekom några konflikter vid valen av styrelser och nämnder för perioden 
1971-1973 går inte helt att klarlägga, då protokollet från fullmäktige saknas i 
kommunarkivet. Källan far istället bli valberedningens protokoll och tidnings
uppgifter."24 Valberedningen var helt enig.525 1 referatet från Kronobergaren (s) 
nämns heller inte någon oenighet.526 Däremot tar Smålandposten (m) upp att vpk 
gjorde ett antal fruktlösa försök att fa in ledamöter i styrelser och nämnder. “ 
Detta faktum är en god illustration av behovet att gå till flera olika källor när ori
ginalkällan saknas.

År 1973 skedde valen nästan i konsensus, med undantag för ordförandeposten 
i personal- och organisationsutskottet, där en person från centern besegrade en 
socialdemokrat efter en votering. Valen för perioderna 1977-1979, 1980-1982 
och 1983-1985 togs i full enighet. Vid valen av styrelser och nämnder på hösten 
1985 uppstod oenighet om förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Valet stod 
mellan två centerpartister, varför det handlade om intern oenighet i centern, del
vis på geografisk grund. År 1988 uppstod flera konflikter, initierade av miljöpar
tiet. För det första yrkade partiet att fa in en ledamot i kommunstyrelsen och be
gärde proportionellt val, men utan framgång. För det andra förde de fram en cen
terpartist som kandidat till ordförandeposten i kommunstyrelsen, men den sittan-

321 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1970-1979
522 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1982-2002.
521 Ivarsson 1992 s 54.
524 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1970-10-27, §§ 2-5 (valda 1971-1973).
523 Protokoll valberedningen i Markaryds kommun 1970-12-02, § 3, och 1970-12-05, § 4 (valda 

1971 1973).
526 Kronobergaren 1970-12-11.
327 Smålansposten 1970-12-10.



de socialdemokraten segrade. För det tredje föreslogs kvinnor från socialdemo
kraterna och centern till ledamöter i tre organ, vilket avslogs. Valen till kommu
nala organ under valperioden 1992-1994 skedde däremot i konsensus. År 1994 
uppstod konflikt om posten som andre vice ordförande i fullmäktige. Det lokala 
partiet alternativet fdrde fram en egen kandidat som motkandidat till en social
demokrat, men den senare valdes utan votering. Vid valen for åren 1999-2002 
uppstod en konflikt vid valen av revisorer som avgjordes utan votering. År 2002 
skedde alla val i konsensus.528

Summering
De kommunalpolitiska styrelseformerna i Kronobergs län under åren 1952-2002 
har inte i någon stor utsträckning avvikit från vad som har gällt för landet som 
helhet. Under 1950- och 1960-talens storkommunepok hade nästan alla länets 
kommuner samlingsstyre. I vissa kommuner handlade det emellertid om väldigt 
begränsade samlingsstyren, där minoriteten bara fick tillsätta enstaka poster som 
ordförande i styrelser och nämnder. Här fanns det också ett tydligt samband med 
majoritetsläget i fullmäktige genom att det ena blocket då i allmänhet hade en 
bred majoritet. Det utpräglade samlingsstyret fanns sålunda oftast i kommuner 
där det vägde ganska jämnt mellan blocken i fullmäktige. Det förekom också det 
att den allra tyngsta politiska posten, den som ordförande i kommunalnämnden/ 
drätselkammaren gick till minoriteten. Voteringar vid valen till styrelser och 
nämnder var inte särskilt vanliga.

År 1971 genomfördes en ny kommunal indelning i hela Kronobergs län. I de 
åtta kommuner som nybildades var det samlingsstyre i sju av åtta kommuner un
der den första mandatperioden, 1971-1973. Övergången till ett samlingsstyre 
med majoritetsmarkering skedde i fyra fall år 1973 och i tre fall år 1976. Det kan 
sägas ha legat relativt väl i linje med utvecklingen ur ett nationellt perspektiv. 
Med tanke på att flertalet kommuner i Kronobergs län hade borgerlig majoritet 
på 1970-talet var övergången ganska okomplicerad i länets kommuner, då det 
inte minst var den socialdemokratiska minoriteten i kommunerna som gick i 
spetsen för ändringen. Det skedde genom att de frivilligt avstod från att ta några 
ordförandeposter.

Från och med valperioden 1977-1979 var den nya ordningen genomförd i lä
nets alla åtta kommuner. Samlingsstyret återkom dock i Markaryds kommun, 
dels åren 1983-1991, dels under perioden 1995-2002. Skälet var då till största 
delen att inget av de båda traditionella politiska blocken hade egen majoritet i 
fullmäktige. Fram till 1994 års val tillämpade de andra sju kommunerna majori- 
tetsmarkeringar inom ramen för de två politiska blocken. Samarbete över block
gränsen blev liksom i riket som helhet en realitet i länets kommuner från och 
med valperioden 1995-1998. Inom borgerligheten har det oftast varit centerpar
tiet som varit berett att bryta blockgränsen och inleda samarbete med socialde
mokraterna. Antalet voteringar vid valen till styrelser och nämnder har i allmän-

228 Protokoll kommunfullmäktige i Markaryds kommun 1973-2002.



het varit fä. Ett tydligt undantag har förekommit, Ljungby kommun är 2002, och 
då var majoritet och minoritet helt oeniga om vilken praxis som skulle tillämpas 
för presidieuppdragen.



12. UTVECKLING I 
FALLSTUDIEKOMMUNER 

1952-2002
I föreliggande kapitel görs det sålunda en mer detaljerad fallstudie som avser nio 
kommuner, sex under perioden med storkommuner 1952— 1970 och tre under den 
nuvarande kommunala indelningen som har gällt från och med år 1971. De tre 
senare kommunerna innebär i fråga om den kommunala indelningen en fortsätt
ning på de kommuner som undersöks under epoken med storkommuner. De nio 
kommunerna har valts dels med utgångspunkten att det politiska majoritetsläget 
skall innebära stabila majoriteter över en längre period, dels utifrån förekomsten 
av relativt jämna majoritetsförhållanden.

Det finns främst två syften med att studera vissa kommuner än mer i detalj. 
För det första handlar det om att på en större detaljnivå studera i vilken utsträck
ning som ett starkt majoritetsblock valde att dela med sig av uppdragen som ord
förande och vice ordförande till ett betydligt mindre minoritetsblock. För det 
andra är syftet att på grundval av hegemoni- och konsensusbegreppen vidga stu
dien till att utöver den kommunala styrelseformen (samlingsstyre eller samlings
styre med majoritetsmarkering) även omfatta graden av konflikt eller konsensus 
mellan majoritet och minoritet i kommunen under åren 1952— 1970.

Även i det här avseendet görs en uppdelning på två detaljnivåer. Den första 
görs som en övergripande och kvantitativ studie av samtliga frågor där beslutet i 
kommunalfullmäktige inte fattades i konsensus. Den andra är en mer detaljerad 
studie av några frågor av större principiell och/eller ideologisk dignitet som var 
allmängiltiga för i princip alla kommuner i Sverige under 1950- och 1960-talen. 
Det gäller höjningen av kommunalskatten, kommunblocksreformens genomfö
rande, införandet av enhetsskolan/grundskolan samt utbyggnaden av åldrings
vården i form av nya ålderdomshem. Avsikten är framförallt att se vilket infly
tande som den styrande majoriteten utövade över minoriteten. Går det exempel
vis att se några tecken på en hegemonisk maktställning som innebar att minorite
ten gjorde ställningstaganden som var tveksamma utifrån partiernas ideologiska 
och rikspolitiska hållning? Här finns det också en klart intressant återkoppling 
till fördelningen av posterna som ordförande och vice ordförande i de kommuna
la organen. En följsamhet hos minoriteten i viktiga principiella frågor kanske gav 
utdelning när uppdragen på nytt skulle fördelas inför nästa period. Här finns det 
ytterligare ett motiv till detaljerade kommunala studier.

Undersökningarna av kommuner med förhållandevis jämn ställning mellan de 
traditionella politiska blocken syftar först och främst till att vara en jämförelse



med de kommuner där majoritetslaget var mycket tydligt. Inte minst är avsikten 
att om möjligt kunna dra vissa slutsatser om eventuella skillnader mellan en he- 
gemoniskt lokal politisk kultur och en normal politisk konsensuskultur.

Lessebo köpingskommun 1952-1970
Lessebo köpingskommun berördes inte av 1952 års indelningsreform. Köpingen 
hade dock ingen lång historia bakom sig, utan blev egen köpingskommun så sent 
som 1939 genom en utbrytning ur Hovmantorps landskommun. ^ Folkmängden 
uppgick 1952 till 2556 invånare. År 1970 hade denna siffra stigit till 3136. 
Kommunens tätortsgrad var hög och uppgick 1950 till 91 procent och 96 procent 
år 1970. Lessebo var en utpräglad industri- och bruksort. År 1950 var 76 procent 
av befolkningen knuten till industrisektorn. Det viktigaste företaget var pappers
bruket/sulfitfabriken med dotterbolag, som år 1960 hade lite över 700 anställda. 
År 1965 var andelen verksamma inom industrin hela 75 procent. 

Mandatfördelningen i fullmäktige anges i tabellen nedan.

Tabell 41 Mandatfördelningen vid valen till kommunalfullmäktige i Lessebo 
köpingskommun 1950—1966

Valår S K Bf/C FP H Kds Övriga Summa
1950 18 4 — — — — 1)3 25
1954 18 4 — — — — 2)3 25
1958 21 4 — 2 3 — — 30
1962 21 4 1 2 2 --- — 30
1966 18 5 2 3 2 — — 30

1) = Samlingslistan (H+Bf+Fp).
2) = Kommunal Samling.

Källa: Kommunala valen 1950-1966.

Lessebos karaktär av bruksort fick också ett tydligt genomslag i de partipolitiska 
styrkeförhållandena i fullmäktige. Socialdemokraterna hade under hela perioden 
en dominerande ställning i kommunalfullmäktige och hade hela tiden egen majo
ritet med marginal. Kommunisterna hade ett relativt starkt väljarstöd. De borger
liga partierna hade vid valen 1950 och 1954 en gemensam lista. Det är inte alls 
uteslutet att koppla förfarandet till borgerlighetens svaga ställning i Lessebo.

Styrelseformen i Lessebo kan beskrivas som ett samlingsstyre, men där de so
cialdemokratiska majoritetsmarkeringarna var tydliga. Det skedde genom att par- 529

529 SFS 1949:589, Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 215 och Nordström 1993 s 189-198.
"" Årsbok för Sveriges kommuner 1952 s 13 och Folk- och Bostadsräkningen 1970.
5,1 Folkräkningen 1950-1960. Folk- och Bostadsräkningen 1965-1970 och Svensk Kommunalför

valtning. De! Kronobergs län, 1960, s 90ff.



tiet oftast tog hand om både uppdragen som ordförande och vice ordförande i 
kommunalfullmäktige, kommunalnämnden, socialnämnden, nykterhetsnämnden 
och skolstyrelsen. De borgerliga partierna fick under hela perioden utse ordfö
rande i barnavårdsnämnden. Båda personerna som innehade posten var lärare 
och det hade sannolikt betydelse for att de valdes till uppdraget. På 1960-talet 
fick de borgerliga utse ordförande i byggnadsnämnden. Vidare tick de borgerliga 
tillsätta ordförande i uttagningsnämnden. I trafiksäkerhetskommittén var först en 
opolitisk polis ordförande och sedan övergick posten till borgerligheten. Kom
munistpartiet/vpk fick knappast alls vara med och dela på presidieposterna. Va
len till styrelser och nämnder i köpingen togs undantagslöst i konsensus.5 ,2

Förekomsten av voteringar i fullmäktige framgår av tabellen nedan.

Tabell 42 Antalet och andelen voteringar i Lessebo fullmäktige 1951-1970

År Konfliktdimension Totalt Antal
ärenden

Andel voteringar 
(procent)Parti Geografi Annan 1)

1951 0 0 4 4 136 3
1952 0 0 2 2 129 2
1953 0 0 1 1 107 1
1954 0 0 0 0 133 0
1955 0 0 0 0 164 0
1956 0 0 0 0 118 0
1957 1 0 2 3 168 2
1958 1 0 1 2 135 1
1959 0 0 0 0 163 0
1960 0 0 0 0 70 0
1961 0 0 1 1 113 1
1962 0 0 0 0 96 0
1963 2 0 0 2 114 2
1964 0 0 1 1 133 1
1965 2 0 0 2 110 2
1966 1 0 2 3 88 3
1967 1 0 1 2 103 2
1968 5 0 1 6 100 6
1969 3 0 0 3 118 3
1970 2 0 1 3 85 4
Totalt 18 0 17 35 2383 1

1) = Till denna dimension hänförs också slutna voteringar vid personval och de 
voteringar där voteringsbi laga saknas.

Källa: Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köpingskommun 1951-1970 
och länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll valen till fullmäktige 1950-1966.

02 Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köpingskommun 1951-1970, Från sockenstämma till 
storkommun. Kronobergs län 1951 s !59f och intervju med Anna-Greta Rosén (s) 2006-05-18.



Andelen ärenden som till följd av konflikt avgjordes efter en votering var inte 
särskilt stor. Fram till början av 1960-talet hade flertalet av voteringarna ingen 
klar partipolitisk dimension, då de istället ofta hade sin grund i intern oenighet 
inom det socialdemokratiska partiet. Från år 1963 och framåt hade däremot vo
teringarna i allmänhet en partipolitisk grund. Det vanligaste konfliktmönstret 
mellan partierna var att kommunisterna/vpk drev en egen linje och i ett klart be
gränsat antal fall fick partiet också stöd av borgerligheten i dessa voteringar. Det 
betyder att kommunisterna var det främsta oppositionspartiet, medan de borger
liga får betecknas som fogliga i relation till majoriteten.

När det gällde principiellt intressanta frågor i köpingen kan det konstateras att 
den kommunala utdebiteringen höjdes från 6,00 kronor år 1952 till 13.00 kronor 
år 1970, en höjning med 7,00 kronor eller 117 procent. Höjningarna ägde rum 
åren 1955 (+ 1,00 kr.), 1958 (+ 1,00), 1959 (+ 1,00), 1962 (+ 1,00), 1963 (+ 
1,00). 1965 (+ 1,00) och 1970 (+ 1,00).513 Av dessa höjningar var det fem. åren 
1955, 1959, 1962, 1963 och 1965, som beslöts i konsensus i fullmäktige.534 Vid 
höjningen 1958 var det två borgerliga ledamöter som yrkade att den skulle bli 
0,50 kronor istället for 1.00 krona, men yrkandet avslogs utan votering.5'5 Vid 
höjningen 1970 avgjordes frågan efter votering. Socialdemokraterna ville höja 
med 1,00 krona, vpk med 0.50 kronor och moderaterna yrkade på oförändrad ut
debitering. Vid slutvoteringen segrade det socialdemokratiska förslaget."6 Sett 
till hela perioden hade socialdemokraterna stött hela höjningen på 7,00 kronor. 
Vpk hade formellt gått med på att höja med 6,00 kronor, men i praktiken var det 
6,50 kronor. De borgerliga stod bakom att höja med 5,50 kronor.

År 1951 beslöt fullmäktige att bygga ett nytt ålderdomshem till en kostnad av 
424 000 kronor. Beslutet fattades efter votering med röstsiffrorna 14 mot 10, där 
alternativen var byggande i ett eller två plan, med seger för det senare alternati
vet. Kostnadsskillnaden mellan alternativen var emellertid väldigt liten. Det finns 
ingen voteringsbilaga som visar hur ledamöterna röstade. Det kan konstateras att 
en borgerlig ledamot yrkade bifall till det segrande och något dyrare alternativet. 
Det nya hemmet uppfördes sedan under åren 1952-1953. Byggkostnaderna kom 
emellertid att överskrida den ursprungliga kalkylen."'

Lessebo köping var tidigt ute med att införa enhetsskolan, vilket skedde i 
samarbete med Ekeberga landskommun. År 1955 togs det beslut om att utöka 
skolplikten till nio år samt att ansöka hos skolöverstyrelsen att få starta en för
söksverksamhet med enhetsskolan i årskurserna ett och fem från höstterminen 
1955. Beslutet togs i full enighet.5’8 Efter starten av enhetsskolan blev samarbe- * * 535 536 537

333 Årsbok för Sveriges kommuner / 952-1970.
5,4 Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köpingskommun 1954-1969.
535 Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köpingskommunl957-10-28, §119.
536 Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köpingskommun 1969-10-30, § 102.
537 Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köpingskommun 1951-01-18, § 5, 1952-12-18, ÿ 98 

och 1954-12-16, § 92, samt Svensk Kommunalförvaltning. Del Kronobergs län, 1960, s 91 f.
53* Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köpingskommun 1954-12-16, ij 95, och 1955-01-27, 
§8.



tet med Ekeberga institutionaliserat genom att det bildades ett kommunalförbund 
for enhetsskolan. Beslutet togs i konsensus.5'"

Lessebo köpingskommun fick inte avge något yttrande över betänkandet från 
indelningssakkunniga. Det första remissvaret gällde länsstyrelsens preliminära 
förslag till kommunblocksindelning, där fullmäktige yttrade sig i februari 1963. 
Förslaget innebar att Lessebo skulle bli centralort i ett kommunblock som utöver 
Lessebo köping omfattade Hovmantorps församling samt Ekeberga och Ljuders 
landskommuner. Fullmäktige hade inga invändningar mot detta.54" Lessebo var 
främsta initiativtagare när det under 1964 bildades en samarbetsnämnd i block
et.'41 1 januari 1969 yttrade sig fullmäktige över promemorian som innehöll två 
alternativ till lagstiftning om hur kommunblocksreformen kunde slutföras. Les
sebo köping förordade alternativ två som innebar att reformen skulle vara helt 
slutförd år 1974, vid behov med tvång. Om sammanläggningarna skulle ske 1971 
eller 1974 borde i första hand avgöras av kommunerna.539 540 541 542 543 I juni 1969 fattade 
fullmäktige beslut om att en total sammanläggning i blocket borde ske den förste 
januari 1971.541 En sådan kom också till stånd.544

Sammanfattning
Politiken och dess styrelseform i Lessebo köping dominerades till väldigt stor del 
av det socialdemokratiska partiet, som under hela perioden förfogade över egen 
majoritet i fullmäktige. Dominansen tog sig uttryck i att socialdemokraterna 
kunde tillsätta både ordförande och vice ordförande i flertalet av de kommunala 
organen, inklusive de tunga posterna. Den lilla borgerliga minoriteten var emel
lertid inte helt marginaliserad när det gällde styrelseformen, utan fick hela tiden 
utse ordförande i barnavårdsnämnden och under 1960-talet hela presidiet i bygg
nadsnämnden. 1 fullmäktige bedrev de borgerliga partierna en ganska snäll oppo
sitionspolitik. Den opposition som ända fanns kom från kommunisterna/vpk. De 
borgerliga partierna motsatte sig två av de sju skattehöjningarna. Skillnaden i 
skatt mellan de båda politiska blocken skulle därmed ha uppgått till 1,50 kronor 
på en total kommunal utdebitering på 13,00 kronor. De borgerliga partierna be
jakade att köpingen var förhållandevis tidigt ute med att bygga ett nytt ålder
domshem, att en försöksverksamhet med enhetsskolans högstadium inleddes re
dan i mitten på 1950-talet samt att synen på kommunblocksreformen under 
1960-talet var klart positiv. Inriktningen på politiken i köpingen får utan tvekan 
betecknas som en socialdemokratisk välfärdspolitik.

539 Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köping 1956-10-04, § 56, och 1957-01-28, § 5.
540 Länsstyrelsen, Kronobergs län, slutgiltiga förslag till plan över länets indelning i kommunblock 

1963-03-27 och SFS 1964:162.
541 Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köping 1964-06-04, § 55, och 1964-12-17, § 116.
542 Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köping 1969-01-30, § 7.
543 Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo köping 1969-06-19, § 50.
344 Kammarkollegiets yttrande 1970-03-13 och regeringsbeslut 1970-04-03.



Ekeberga landskommun 1952-1970
Ekeberga landskommun hade inte berörts av storkommunreformen, trots att 
folkmängden låg under minimifolkmängden på 2000 invånare.545 Invånarantalet 
uppgick år 1952 till 1708. År 1970 hade det sjunkit till 1560 invånare.'46 Tät- 
ortsgraden var hög redan år 1950 och uppgick till 60 procent, och år 1970 var 
den 82 procent. Kommunens invånare var till stor del bosatta i Kosta tätort. I 
Kosta var kommunens dominerande industri. Kosta Cdasbruk, beläget. Kommu
nen hade karaktären av brukskommun, där andelen invånare som var knutna till 
industri och hantverk var 68 procent 1950. Jordbruket spelade redan 1950 en un
derordnad roll och sysselsatte bara 17 procent. År 1965 var 70 procent av de yr
kesverksamma sysselsatta inom industrin, medan jord- och skogsbruk utgjorde 
13 procent.547

De partipolitiska styrkeförhållandena i fullmäktige framgår av följande tabell.

Tabell 43 Mandatfördelningen vid valen till kommunalfullmäktige 
i Ekeberga landskommun 1950-1966

Valår S K Bf/C Fp H Kds Övriga Summa
1950 15 1 --- — — — 1)4 20
1954 13 2 — — — — 2)5 20
1958 17 2 — — — — 3)6 25
1962 17 2 — — — — 4) 6 25
1966 16 3 3 1 2 — — 25

1 ) = Samlingslistan.
2) = Kommunal Samling.
3) = Kommunal Samling.
4) = Kommunal Samling.

Källa: Kommunala valen 1950-1966.

De socialistiska partierna intog hela tiden en dominerande ställning i fullmäktige. 
Det socialdemokratiska partiet erhöll som synes egen majoritet vid samtliga fem 
val. De borgerliga partierna samverkade med gemensam partibeteckning utom 
vid det sista kommunalvalet år 1966, men utgjorde sålunda konstant en mycket 
begränsad minoritet i fullmäktigeforsamlingen.

I fråga om styrelseformen tillämpades ett samlingsstyre, men inom ramen för 
det var de socialdemokratiska majoritetsmarkeringama högst tydliga, där partiet i 
allmänhet tillsatte ordförande och vice ordförande i ett flertal organ av tyngre 
och strategisk karaktär, kommunalnämnden, socialnämnden och skolstyrelsen.

545 SFS 1949:589. Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 215 och Ivarsson 1992 s 52.
'46 Årsbok för Sveriges kommuner 1952 s 13 och Folk- och Bostadsräkningen 1970.
'4I Folkräkningen 1950-1960. Folk- och Bostadsräkningen 1965-1970 och Svensk Kommunalför

valtning, Del Kronobergs län, 1960, s 79f.



De borgerliga tog konstant hand om ordförandeposten i uttagningsnämnden saint 
tidvis även ordförandeuppdragen i barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden och 
civilförsvarsnämnden. Under den sista valperioden hade de borgerliga bara ord
förande i uttagningsnämnden. I barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden och ci
vilförsvarsnämnden var det oftast kopplat till yrket hos personen som innehade 
ordfbrandeuppdraget, som kyrkoherde respektive polisman. Samma sak gällde i 
uttagningsnämnden. där lagstiftningen medförde att denna nämnd till stor del be
stod av lantbrukare. De borgerliga fick konstant tillsätta vice ordförande i full
mäktige. Kommunisterna fick normalt inte tillsätta några poster i presidierna. 
Valen av styrelser och nämnder skedde alltid i full konsensus i fullmäktige.'48

Förekomsten av voteringar i fullmäktige framgår av tabellen nedan.

Tabell 44 Antalet och andelen voteringar i Ekeberga fullmäktige 1951—1970

År Konfliktdimension Totalt Antal
ärenden

Andel voteringar 
(procent)Parti Geografi Annan 1)

1951 0 0 0 0 93 0
1952 0 0 0 0 75 0
1953 0 0 1 1 73 1
1954 0 0 0 0 64 0
1955 1 0 4 5 77 6
1956 1 0 0 1 76 1
1957 0 0 0 0 95 0
1958 2 0 0 2 70 3
1959 0 0 0 0 80 0
1960 0 0 1 1 82 1
1961 0 0 3 3 87 3
1962 1 0 1 2 70 3
1963 0 0 0 0 91 0
1964 0 0 3 3 78 4
1965 0 0 0 0 79 0
1966 0 0 0 0 68 0
1967 1 0 1 2 97 2
1968 0 0 1 1 72 1
1969 0 0 1 1 81 i
1970 0 0 0 0 45 0
Totalt 6 0 16 22 1553 1

1) = Till denna dimension hänförs också slutna voteringar vid personval och de 
voteringar där voteringsbilaga saknas.

Källa: Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1951-1970 och 
länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll valen till fullmäktige 1950-1966. *

5411 Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1951-1970, Från sockenstämma till 
storkommun. Kronobergs län 1951 s 111 f och intervju med Olof Palmengren (s) 2006-03-07.



Antalet voteringar i fullmäktige var förhållandevis få och uppgick till drygt en 
om året. I flertalet fall gällde det som benämns annan konfliktdimension, vilket i 
praktiken innebar att det socialdemokratiska partiet inte var enigt i frågan, utan 
konflikten gick inom partiet. De fåtaliga partipolitiska konflikter som ändå före
kom gällde främst motsättningar där den borgerliga minoriteten drev en egen lin
je, men det var inte fråga om några viktigare frågor. I några fall var det istället 
det kommunistiska partiet som drev en egen linje. Avsaknaden av en geografisk 
konfliktdimension kan sannolikt härledas till att kommunen inte hade berörts av 
indelningsreformen och att merparten av invånarna var bosatta i Kosta tätort.

Utdebiteringen höjdes från 6,75 kronor år 1952 till 12,50 kronor år 1970. Det 
var en höjning med 5,75 kronor, vilket utgör 85 procent. Skatten förändrades vid 
elva tillfällen. Förändringarna skedde åren 1953 (- 0.15 kr.), 1954 (+ 0,25), 1955 
(+ 0,25), 1958 (+ 1,15), 1959 (+ 0,75), 1960 ( + 0,25), 1964 (+ 0,75), 1965 (+ 
1,25), 1968 (+ 0,40), 1969 (+ 0,35) och 1970 (+ 0,50).549 Av höjningarna var det 
nio, åren 1953, 1958, 1959, I960, 1964, 1965, 1968, 1969 och 1970, som beslöts 
i konsensus i fullmäktige, medan det rådde konflikt vid två tillfällen, åren 1954 
och 195 5.550 551 * * 554 555 Vid höjningen inför år 1954 avgjordes frågan genom votering, där 
minoriteten ansåg att höjningen borde vara 0,90 kronor. Yrkandet framfördes av 
en borgerlig ledamot. Fullmäktiges protokoll innehåller ingen voteringsbilaga. M 
Vid höjningen för år 1955 var det två borgerliga ledamöter som yrkade att höj
ningen borde vara 0,65 kronor istället för 0,25 kronor, som blev fullmäktiges be
slut. Båda ledamöterna anmälde reservation. ^ Utöver höjningen på 5,75 som de 
socialistiska partierna stod bakom ville delar av borgerligheten alltså ha höjt 
skatten med 6,80 kronor.

I fråga om den slutna åldringsvården beslöt fullmäktige i april år 1955 att upp
föra ett nytt vårdhem (ålderdomshem) till en beräknad kostnad av 420 000 kro
nor. Det nya hemmet skulle tå 20 platser. Beslutet var enhälligt. Frågan hade bli
vit bordlagd efter votering vid föregående sammanträde, men det hade då främst 
handlat om procedurfrågor gällande ärendets handläggning/ '

Gällande skolväsendet var Ekeberga kommun tidigt ute med att inrätta enhets- 
skolans högstadium i samarbete med Lessebo köpingskommun. Beslutet i full
mäktige togs i januari 1955 och försöksverksamheten inleddes i årskurs ett och 
fem höstterminen 1955. Det innebar också att skolplikten i kommunen förläng
des till nio år. Fullmäktige var enigt i frågan, men under debatten påtalade vissa 
ledamöter att beslutet skulle medföra kostnadsökningar. 4 När sedan verksamhe
ten startat bildades ett kommunalförbund med Lessebo köping. '

Ekeberga kommun hörde till de relativt få landskommuner i länet som fick 
möjlighet att lämna yttrande över de indelningssakkunnigas förslag om att landet

549 Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1970.
"" Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1952-1969.
551 Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1953-10-27, § 6.
5,2 Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1954-10-19, § 6.

Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1955-03-15, § 5, och 1955-04-07, ij2.
554 Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1955-01-18, § 6.
555 Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1956-10-30, § 48.



skulle indelas i kommunblock. Det skall därvid noteras att kommunalnämndens 
ordförande, Ivan Gustavsson (s), hade varit med och skrivit på ett upprop som 
framförde kritiska synpunkter mot tankarna på en ny indelning. v’ Fullmäktige 
fastställde sitt utförliga yttrande i april 1961. Kommunen hade ett flertal olika 
invändningar mot motiveringarna till ny kommunal indelning. Utifrån yttrandet 
kan det konstateras att Ekeberga kommun inte fann det motiverat att genomföra 
en ny indelning. Trots dessa invändningar accepterade kommunen att det genom
fördes en indelning i kommunblock, men dessa borde ha betydligt högre riktvär
den för folkmängden än de 8000 som hade angetts i betänkandet. Vidare avstyrk
te kommunen att det skulle bli obligatoriskt med samarbetsnämnder i blocken.'7 
Yttrandet var ovanligt kritiskt med tanke på att socialdemokraterna hade en så 
stark ställning i kommunen.

Kommunens yttrande över länsstyrelsens preliminära förslag 1963 innebar att 
fullmäktige utan några invändningar i sak godkände länsstyrelsens förslag om att 
Ekeberga skulle ingå i ett kommunblock med Lessebo som centralort.v x Ekeber
ga kommun deltog utan några protester vid bildandet av samarbetsnämnden för 
Lesseboblocket under 1964.556 * * 559 560 Vid yttrandet år 1969 över promemorian om infö
randet av en lagstiftning för att slutföra kommunblocksreformen anslöt sig full
mäktige till det andra alternativet som innebar att reformen skulle vara slutförd 
år 1974, vid behov med tvång. Det ansågs som det mest realistiska alternativet 
om målsättningen var att slutföra reformen inom en snar framtid.M" År 1969 
ställde sig fullmäktige bakom förslaget från samarbetsnämndens majoritet om en 
total sammanläggning inom Lessebo kommunblock år 1971.561 Frånsett skepsi
sen år 1961 hade Ekeberga inte haft några tveksamheter mot den processen

Sammanfattning
På samma sätt som i Lessebo köping dominerade det socialdemokratiska partiet 
kommunalpolitiken i Ekeberga landskommun. I fråga om styrelseformen tog det 
sig uttryck i att partiet tillsatte nästan alla ordförandeposter och i många fall även 
uppdragen som vice ordförande. Den borgerliga minoriteten fick möjlighet att 
utse ett klart begränsat antal ordförandeposter och detta var inte minst relaterat 
till den profession som dessa personer hade. Besluten i fullmäktige präglades av 
konsensus. I de få fall som det ändå förekom voteringar gällde det inte helt sällan 
intern oenighet inom det socialdemokratiska partiet. I några fall drev också 
kommunistema/vpk en egen linje till votering. De borgerliga höll en låg profil 
och när de tog strid var det sällan i några viktiga ärenden.

556 Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1961-04-18, § 15.
577 Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1961-04-18, § 30, konseljakt inrikes

departementet 13 oktober 1961 nr 30.
55* Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1963-01-29, §11.
559 Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1964-08-24, § 34, och 1964-10-29, § 

60.
560 Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1969-01-27, § 3.
561 Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 1969-06-23, § 32.



Linneryds landskommun 1952-1970
Linneryds stor-/landskommun bildades 1952 genom en sammanläggning av Lin
neryds och Nöbbele landskommuner. Samgåendet skedde inte på frivillig väg. 
Linneryds kommun hade velat bestå som egen enhet, medan Nöbbele i första 
hand önskade en sammanläggning med både Linneryds och Östra Torsås lands
kommuner.562 Folkmängden uppgick 1952 till 2944 invånare. Av dessa var 36 
procent bosatta i Nöbbele församling. Kommunens folkmängd hade år 1970 
sjunkit till 2173 invånare.56' Tätortsgraden var låg. År 1950 varden 11 procent 
och 1970 hade den ökat till 22 procent. Kommunens enda tätort var Linneryd. 
Det fanns ett samband mellan tätortsgraden och jordbrukets starka ställning. År 
1950 hade 65 procent av befolkningen sin försörjning från jordbruket. Industri 
och hantverk stod endast för 17 procent. År 1965 var 58 procent av befolkningen 
verksam inom jord- och skogsbruk, medan industrin sysselsatte 26 procent.564 

Mandatfördelningen i fullmäktige 1950—1966 redovisas i tabellen nedan

Tabell 45 Mandatfördelningen vid valen till kommunalfullmäktige 
i Linneryds landskommun 1950-1966

Valår S K Bf/C Fp H Kds Övriga Summa
1950 12 ___ 18 5 — --- 35
1954 12 — 15 — 8 — — 35
1958 10 — 17 — 8 — — 35
1962 10 — 17 2 6 — --- 35
1966 8 — 18 2 7 — — 35

Källa: Kommunala valen 1950-1966.

De borgerliga partierna, med bondeförbundet/centerpartiet i spetsen, förfogade 
hela tiden över en bred majoritet i fullmäktige. Vid valen åren 1950 och 1966 
fick bondeförbundet/centerpartiet egen majoritet.

1 Linneryds kommun tillämpades ett samlingsstyre, men den borgerliga majo
riteten tillsatte det stora flertalet ordförandeposter och i vissa fall också uppdra
gen som vice ordförande. Det innebar att de tunga ordförandeuppdragen nästan 
regelmässigt gick till borgerliga politiker, varvid bondeförbundet/centem besatte 
klart flest uppdrag, medan högern fick nöja sig med ett fåtal poster. Under åren 
1951-1957 var dock en socialdemokrat ordförande i fullmäktige. Sedan övergick 
uppdraget till centerpartiet. Socialdemokraterna fick därefter under huvuddelen 
av tiden tillsätta vice ordförande i fullmäktige. Ordförandeposten i kommunal
nämnden gick alltid till bondeförbundet/centem. Vice ordförandeposten i kom

'r'2 Kammarkollegiets yttrande gällande den nya kommunala indelningen i Kronobergs län 1949-05- 
12, SFS 1949:589. Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 215, Sjöstrand 1954 s 98ffocli Ivarsson 
1992s54.

5<” Årsbok för Sveriges kommuner 1952 s 13 och Årsbok för Sveriges kommuner 1970.
564 Folkräkningen 1950-1960. Folk- och Bostadsräkningen 1965-1970 och Svensk Kommunalför

valtning, Del Kronobergs län, 1960, s 93ff.



munalnämnden alternerade mellan bondeforbundet, socialdemokraterna och hö
gern. Socialdemokraterna fick under flera valperioder utse ordförande i brandsty
relsen, hälsovårdsnämnden och barnavårdsnämnd samt de flesta av vice ordfö
randeposterna. Fördelningen av presidieuppdragen handlade sannolikt även del
vis om att hålla en balans mellan personer bosatta i Linneryd och Nöbbele, så att 
minst ett par ordförande bodde i Nöbbele. Utifrån ett jämförande perspektiv i 
Kronobergs län avgjordes många av valen i fullmäktige efter votering, närmare 
bestämt 10 under den 20 år långa perioden.565

Förekomsten av voteringar i fullmäktige framgår av följande tabell.

Tabell 46 Antalet och andelen voteringar i Linneryds fullmäktige 1951—1970

År Konfliktdimension Totalt Antal
ärenden

Andel voteringar 
(procent)Parti Geografi Annan 1)

1951 0 0 7 7 134 5
1952 0 0 3 3 136 2
1953 0 0 3 3 187 2
1954 0 0 1 1 138 1
1955 1 0 6 7 204 3
1956 0 0 5 5 178 3
1957 2 0 3 5 178 3
1958 2 0 5 7 133 5
1959 0 0 9 9 172 5
1960 0 0 0 0 124 0
1961 0 0 1 1 100 1
1962 0 0 1 1 92 1
1963 1 0 1 2 139 1
1964 0 0 0 0 125 0
1965 1 0 1 2 137 1
1966 0 0 3 3 116 3
1967 1 0 2 3 155 2
1968 1 0 2 3 125 2
1969 3 1 2 6 123 5
1970 1 0 1 2 87 2
Totalt 13 1 56 70 2783 3

1) = Till denna dimension hänförs också slutna voteringar vid personval och de 
voteringar där voteringsbilaga saknas.

Källa: Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1951-1970 
och länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll valen till fullmäktige 1950-1966.

Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1950-1970 och intervju med Erik 
Fransson 2006-05-17.



Konfliktnivån i fullmäktige var relativt hög, särskilt med tanke på att det inte 
handlade om en jämn fördelning av mandaten mellan de båda politiska blocken. 
Det stora flertalet voteringar hade det som benämns annan konfliktdimension, 
vilket innebar att skiljelinjerna inte gick mellan partierna utan inom partierna. 
Det kan ses som ett uttryck för att partipolitiseringen och partidisciplinen inte var 
så väldigt utvecklad. Antalet konflikter på partipolitisk grund steg under stor
kommunens sista år, vilket kunde tala för en tilltagande partipolitisering. Det 
handlade dock inte om någon stor ökning av konfliktnivån totalt sett. Den högsta 
konfliktnivån utspelade sig nämligen under andra halvan av 1950-talet. De parti
konflikter som ändå fanns gällde huvudsakligen att den socialdemokratiska mi
noriteten drev frågor till votering. I allmänhet handlade det inte om några stora 
och principiellt viktiga frågor för utbyggnaden av välfärdssamhället. En större 
fråga som socialdemokraterna drev var inrättandet av kommunalkontor och att 
anställa en kommunalkamrer, men ansträngningarna blev resultatlösa.

Bakom rubriken annan konfliktdimension återfinns ett antal frågor om ut- 
skänkningstillstånd eller motsvarande. Vid några av dessa tillfällen utgjordes 
minoriteten av fullmäktiges kvinnor samt någon enstaka manlig nykterhetsivrare. 
Här går det sålunda att identifiera en konfliktdimension utifrån ledamöternas 
kön. Den enda geografiska konflikten utspelade sig när kommunblocksreformen 
skulle slutföras lokalt och storkommunen stod inför sitt upphörande. Det skall 
påpekas att geografiska konflikter också kan ha inträffat under storkommunens 
första år, men för denna period saknas bilagor om voteringarna.

När det gällde principiellt viktiga frågor kan det konstateras att utdebiteringen 
höjdes från 5,50 kronor år 1952 till 11,00 kronor 1970. Det var en ökning med 
5,50 kronor. Ökningarna skedde vid åtta tillfällen, 1953 (+ 1,05 kr.), 1954 (+ 
0,45), 1956 (+ 0,05), 1958 (+ 0,95), 1960 (+ 1,50), 1961 (+ 0,45), 1966 (+ 1,00) 
och 1969 (+ 0,55). Det skedde också en sänkning år 1963, med 0,50 kronor.566 567 
Av dessa förändringar var det åtta som togs av ett enhälligt fullmäktige, medan 
det vid ett tillfälle, 1956, förekom en reservation från en enskild socialdemokrat, 
som ville höja med ytterligare 0,50 kronor.'6 Sammantaget fanns det sålunda 
inte några skillnader mellan de olika partierna i fråga om nivån på skatten.

Vid storkommunens bildande fanns det två ålderdomshem, ett i Skogsnäs i 
Linneryd och ett i Nöbbele. Redan 1953 började planer på ett nytt ålderdomshem 
i Linneryds tätort att ta form. Fattigvårdskonsulenten i länet ansåg i en rapport 
till fattigvårdsstyrelsen att hemmet i Skogsnäs borde ersättas av ett nytt i Linne
ryds tätort. Fullmäktige gav i december 1953 fattigvårdsstyrelsen i uppdrag att 
utreda frågan. Tempot i processen var emellertid inte så högt, utan det dröjde 
ända till hösten år 1958 innan det fattades beslut om byggnation, men då beslutet 
blev överklagat sköts byggstarten upp ytterligare. I ett flertal fall avgjordes de 
olika ärendena efter voteringar, men det förekom ingen oenighet om att bygget 
skulle utföras. Det går inte att identifiera några tydliga partipolitiska skiljelinjer i 
frågan. Under år 1959 kom bygget i gång och det färdigställdes under sommaren 
1960. Enligt beslutet i fullmäktige skulle de totala byggkostnaderna uppgå till

566 Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1970.
567 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1952-1968.



runt 530 000 kronor, vilken dock kom att överskridas med drygt 30 000 kro
nor.56* Under år 1962 gjordes en mindre ombyggnad av hemmet i Nöbbele, inte 
minst for att förbättra hemmets brandskydd.'69

1 fråga om införandet av enhetsskolan hade Linneryds kommun ambitionen att 
starta en nioårig enhetsskola med högstadiet förlagt till Linneryd. Samarbete 
skulle ske med Älmeboda och Östra Torsås landskommuner. Vid byggandet av 
den nya centralskolan i Linneryd år 1957 beaktades också dessa planer.'70 År 
1959 lättades beslut om att från läsåret 1960/1961 förlänga skolplikten till åtta 
år, varvid årskurserna sju och åtta endast skulle undervisas vid centralskolan i 
Linneryd.* 569 570 571 * * 574 Under år 1962 fick kommunen yttra sig över länsskolnämndens för
slag till indelning i högstadieområden. Kommunen avstyrkte bestämt detta för
slag och framförde krav på att enhetsskolans högstadium skulle förläggas till 
Linneryd. Det borde vara en tvåparallellig skola där även Älmeboda kommuns 
elever undervisades. 72 I stort sett samma önskemål upprepades när fullmäktige 
yttrade sig över länsstyrelsens förslag till kommunblocksindelning år 1963.575 År 
1964 hade kommunen resignerat och beslöt att grundskolan skulle införas i års
kurserna 1-5 från och med läsåret 1965/1966. 74 Det innebar att kampen för en 
egen högstadieskola i Linneryd var över.

Linneryds inställning till kommunblocksreformen var till en början negativ. 
Kommunen var inte remissinstans for betänkande av indelningssakkunniga, men 
fullmäktige tog upp det delvis kritiska upprop i frågan som var undertecknat av 
tre politiker i länet. Kommunalfullmäktige beslöt i februari månad 1961 att in
stämma i skrivelsens syfte.575

Enligt länsstyrelsens preliminära förslag till indelning i kommunblock skulle 
Linneryds kommun ingå i Tingsrydsblocket. Kommunalfullmäktige yttrade sig i 
februari år 1963. Kommunen hade en negativ inställning till hela reformen. 
Kommunens förstahandsaltemativ var att få bilda eget block. Motiven var dels 
att vägförbindelsema till Tingsryd var undermåliga och att kommunen gällande 
service var inriktad mot Växjö stad, dels att den kommunala verksamheten höll 
god standard. Som ett andra alternativ framfördes ett block bestående av Linne
ryds, Älmeboda och Östra Torsås landskommuner, med Ingelstad som centralort. 
I tredje hand yrkade fullmäktige på att kommunen skulle ingå i Växjö kommun
block.576 Kommunens första och andra alternativ var orealistiska utifrån reform- 
principerna. Beslutet var enhälligt, vilket innebar att socialdemokraterna stod

56* Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1953-12-14, § 3, 1955-10-03, § 103, 
1955-12-19, § 194, 1956-10-15, § 97, 1957-07-29, § 67, 1958-08-04, § 68, 1958-09-29, § 76, 1958- 
10-27, § 92, 1959-05-29, § 58, 1961-03-27, § 27, Svensk Kommunalförvaltning, Del Kronobergs 
län, 1960, s 94f och Pettersson 1991 s 134-143.

569 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1963-09-02, § 62.
570 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1957-01-28, § 9 och 1957-05-13, § 

44.
571 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1959-10-26, § 86.
772 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1962-06-25, § 25.
s7! Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1963-02-18, ij 21.
574 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1964-10-26, § 60.
574 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1961-02-06, § 14.
576 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1963-02-18, § 21.



bakom ett beslut som gick på tvärs med partilinjen på riksplanet. I sitt slutgiltiga 
förslag gjorde länsstyrelsen inga förändringar.' Regeringen gjorde dock föränd
ringar, då Nöbbele församling hade förts till Växjö kommunblock, medan Linne- 
ryds församling fanns kvar i Tingsrydsblocket.'5 Fullmäktige var inte tillfreds 
med beslutet och i maj 1964 lättades beslut om att i ett telegram till regeringen 
framföra en protest. Orsaken var att kommunen hade delats upp på två block.577 578 579 * 581 582 583 584

Trots det stora missnöjet med indelningen valde kommunen att utse ledamöter 
i samarbetsnämnderna för Tingsryds och Växjö kommunblock när de bildades 
1964.550 Acceptansen för framtida sammanläggningar hade ökat, då fullmäktige 
1967 tog upp frågan om tidpunkten för när Tingsrydsblocket skulle gå samman. 
En tänkbar tidpunkt var 1971.551 När fullmäktige i december 1968 behandlade 
förslagen till lag om slutförande av reformen blev beslutet att inte avge något ytt
rande. Motivet var att kommunen var uppdelad på två block och att det kunde bli 
aktuellt med sammanläggning vid olika tidpunkter.'5"

I juni 1969 behandlade fullmäktige frågan om Nöbbele församling skulle ingå 
i den sammanläggning som skulle ske inom Växjöblocket 1971. Vid en votering 
fick förslaget om Nöbbeles anslutning till Växjö 19 röster, medan 9 röstade för 
bordläggning för att avvakta beslutet om ett samgående inom Tingsrydsblocket. 
Förslaget om bordläggning fick framförallt stöd av socialdemokrater och folk
partister. De som röstade för bordläggning var bosatta i Linneryds församling.'5’ 
Sammanläggningen i Växjöblocket skedde 1971. 54

Beslutet om sammanläggning i Tingsrydsblocket togs i september 1969 efter 
votering. Av ledamöterna var det 15 som röstade för sammanläggning år 1971, 
även om bara mer än hälften av blockets kommuner gick med på det. De reste
rande 13 ledamöterna ansåg att ett samgående bara fick ske om alla kommuner i 
blocket var överens. Förslaget att gå samman, även om det bara var fråga om en 
partiell sammanläggning, fick stöd av ledamöter från centern och moderaterna. 
Förslaget om att endast vara med pä total sammanläggning stöddes av socialde
mokraterna och folkpartiet samt ett mindre antal från centern och moderaterna.'5' 
Även i Tingsrydsblocket kom en total sammanläggning till stånd 1971.5X6 Utifrån 
de politiska skiljelinjerna på riksnivå var resultatet i voteringen ganska förvå-

577 Länsstyrelsen, Kronobergs län, slutgiltiga förslag till plan över länets indelning i kommunblock 
1963-03-27.

578 SFS 1964:162.
575 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1964-05-21, §§ 21-22.
8811 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1964-10-26, ij§ 75-78 och Franzén 

1969 s 9.
581 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1967-04-24, tj 38.
582 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1968-12-09, § 98.
583 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1969-06-02, § 28. För sammanlägg

ning med Växjö kommunblock är 1971 röstade 10 (c), 5 (m) och 4 (s). För bordläggning röstade 4 
(s), 2 (fp), 2 (c) och 1 (m). Den ledamot som avstod tillhörde (c).

584 Kammarkollegiets yttrande 1970-03-13, regeringsbeslut 1970-04-03 och Ivarsson 1992 s 55f.
885 Protokoll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1969-09-01, § 52, och Gustavsson

1997 s 186. För ett samgående år 1971, även om det bara var en partiell sammanläggning med mer 
än hälften av kommunerna i blocket, röstade 12 (c) och 3 (m). Förslaget om att bara gå med på 
sammanläggning om den blev total fick stöd av 6 (s), 3 (c), 2 (fp) och 2 (m). 

w' Kammarkollegiets yttrande 1970-04-03, regeringsbeslut 1970-04-17 och Ivarsson 1992 s 54.



nande. Socialdemokraterna intog sålunda en mer negativ inställning till samgå
endet än centern och moderaterna.5X7

Sammanfattning
I Linneryds kommun hade de borgerliga partierna en väldigt stark ställning och 
de, framförallt bondeförbundet/centern, tog hand om flertalet uppdrag som ord
förande i de kommunala organen. Socialdemokraterna fick tillsätta ett mindre an
tal poster som ordförande och flertalet av vice ordförandeposterna. Fullmäktige
besluten, både i sakfrågor och valärenden, skedde inte helt sällan under konflikt. 
Tidvis fanns det alltså tendenser till en politisk konfliktkultur i kommunen. Des
sa konflikter hade emellertid mer sällan en partipolitisk grund. Partipolitisering
en och disciplinen inom partierna var inte så tydlig. Det fick även till effekt att 
socialdemokratiska politiker kunde få gehör för förslag i fullmäktige. I de fall det 
förekom konflikter på partipolitisk grund var det oftast socialdemokraterna som 
låg bakom dessa. 1 allmänhet handlade det dock inte om stora och principiellt 
viktiga välfärdsfrågor. 1 de principiellt viktiga frågorna som skatt, ålderdoms
hem, enhetsskolan och kommunblocksreformens genomförande fanns det inga 
tydliga konflikter mellan de politiska partierna.

I fråga om indelningsreformen drev socialdemokraterna en linje som i vissa 
avseenden gick helt på tvärs med partilinjen på nationell nivå. Inför reformens 
slutförande intog flertalet av de socialdemokratiska ledamöterna i fullmäktige en 
mer negativ inställning till sammanläggningen än flertalet borgerliga ledamöter. 
Utifrån detta skulle det möjligen kunna antas att socialdemokraterna närmast var 
en del i en borgerligt färgad tankemässig hegemoni. Alternativt kan de ha hört 
hemma på partiets högerflygel.

Älmeboda landskommun 1952-1970
Älmeboda stor-/landskommun bildades år 1952 genom en sammanslagning mel
lan Älmeboda och Långasjö landskommuner. Samgåendet skedde med tvång, då 
båda kommunerna kämpade för att få bestå.588 Folkmängden uppgick 1952 till 
3646 invånare. Av dessa bodde 40 procent i Långasjö församling. Kommunens 
folkmängd sjönk kontinuerligt och var 1970 endast 2749 invånare, en minskning 
med 25 procent.589 Andelen bosatta i kommunens tätorter, Rävemåla och Långa
sjö, var 1950 blygsamma 13 procent. När kommunen upphörde var siffran 23 
procent. År 1950 var hela 60 procent av befolkningen knuten till jordbruket, me
dan industri och hantverk stod för 21 procent. Jordbruket behöll länge sin starka

■*7 Wångmar 2003 s 211 ff.
5li* Kammarkollegiets yttrande gällande den nya kommunala indelningen i Kronobergs län 1949-05- 

12, SFS 1949:589, Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 215, Minnesskrift över Älmeboda kom
mun omfattande Älmeboda och Långasjö församlingar 1970 s 5ffoch Ivarsson 1992 s 54.
’ Årsbok för Sveriges kommuner 1952 s 13 och Årsbok för Sveriges kommuner 1970.



ställning, varför jord- och skogsbruk år 1965 sysselsattes 55 procent av den för
värvsarbetande befolkningen, medan industrin stod för 28 procent.590 

Mandatfördelningen i fullmäktige redovisas i följande tabell.

Tabell 47 Mandatfördelningen vid valen till kommunalfullmäktige 
i Älmeboda landskommun 1950—1966

Valår S K Bf/C Fp H Kds Övriga Summa
1950 9 --- 20 1 2 --- 1)3 35
1954 8 — 17 1 7 — 2)2 35
1958 7 — 18 — 10 — — 35
1962 8 — 16 1 7 ... 3)3 35
1966 9 — 16 2 8 — — 35

1 ) = Kommunalt samarbete.
2) = Kommunalt samarbete.
3) = Söderbygdens samling.

Källa: Kommunala valen 1950-1966.

Den borgerliga övervikten var vid samtliga val mycket kraftig och vid valen 
1950 och 1958 fick bondeförbundet/centern egen majoritet. Socialdemokraterna 
hade i princip lika stort väljarstöd vid det första som det sista valet. Förekomsten 
av lokala partier vid valen 1950, 1954 och 1962 kan även noteras.

Älmeboda landskommun hade formellt ett samlingsstyre, men den borgerliga 
majoriteten utnyttjade sin ställning till talrika majoritetsmarkeringar. Uppdragen 
som ordförande i fullmäktige och kommunalnämnden innehades hela tiden av 
bondeförbundet/centem. I kommunalfullmäktige hade partiet även posten som 
vice ordförande, medan högern fick utse vice ordförande i kommunalnämnden. 
Socialdemokraterna fick aldrig ta plats i fullmäktiges och kommunalnämndens 
presidium, f dessa båda presidier rådde hela tiden en maktbalans mellan politiker 
från Älmeboda och Långasjö församlingar. Båda församlingarna hade konstant 
en presidiepost i kommunalfullmäktige och en i kommunalnämnden. Posten som 
ordförande i kommunalnämnden gick utan undantag till politiker från Älmeboda 
församling, medan vice ordföranden alltid hämtades från Långasjö.

I fråga om fullmäktiges presidium gällde samma princip fram till och med 
1963. Därefter skedde ett skifte som innebar att ordföranden istället hämtades 
från Långasjö, medan vice ordförande kom från Älmeboda. Här var det närmast 
fråga om en praxis för att fördela uppdragen mellan de båda kommundelarna. 
Denna fördelning skedde helt inom ramen för den borgerliga majoriteten.

Socialdemokraterna fick hålla till godo med ett mycket begränsat antal ordfö
randeposter. Under hela storkommunens existens hade partiet ordförandeposten i 
nykterhetsnämnden. Det handlade endast om en person och denne hade också en

590 Folkräkningen 1950-1960. Folk- och Bostadsräkningen 1965-1970 och Svensk Kommunalför- 
valtning, De! Kronobergs län. 1960, s 116f.



förankring i nykterhetsrörelsen, vilket kan ha påverkat att valet föll på honom. 
Det bildades däremot ingen praxis med att en präst skulle vara ordförande i skol
styrelsen. det gällde bara under åren 1952-1953, varefter en icke klerikal person 
tog över detta uppdrag. I barnavårdsnämnden tillämpades däremot en vedertagen 
praxis under åren 1952-1964 om att en folkskollärare alltid var ordförande. Från 
år 1965 bröts emellertid även denna praxis. Antalet voteringar vid valen till de 
kommunala organen var inte så högt, närmare bestämt fyra. ”

Förekomsten av konflikter i fullmäktige framgår av tabellen nedan.

Tabell 48 Antalet och andelen voteringar i Älmeboda fullmäktige 1951—1970

År Konfliktdimension Totalt Antal
ärenden

Andel voteringar 
(procent)Parti Geografi Annan i)

1951 0 0 0 0 105 0
1952 0 0 0 0 114 0
1953 0 1 3 4 99 4
1954 0 1 2 3 116 3
1955 0 0 2 2 148 1
1956 0 1 2 3 140 2
1957 0 0 0 0 97 0
1958 0 3 0 3 97 3
1959 0 2 0 2 153 1
1960 1 1 0 2 121 2
1961 0 1 0 I 118 1
1962 0 1 0 1 113 1
1963 1 1 2 4 153 3
1964 0 1 1 2 165 1
1965 0 0 0 0 131 0
1966 1 1 1 3 120 3
1967 1 0 0 1 145 1
1968 0 0 0 0 104 0
1969 0 0 0 0 122 0
1970 0 2 0 2 102 2
Totalt 4 16 13 33 1958 2

1) = Till denna dimension hänförs också slutna voteringar vid personval och de 
voteringar där voteringsbilaga saknas.

Källa: Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1951-1970 
och länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll valen till fullmäktige 1950-1966.

51,1 Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1950-1970, Minnesskrift över Äl
meboda kommun omfattande Älmeboda och Långasjö församlingar 1970 s 89-101 och intervjuer 
med Sören Carlsson (c) 2006-03-01 och Vema Söderling (c) 2006-03-01.



De partpolitiska konflikterna i fullmäktige var klart begränsade och av de fyra 
som ändå förekom drevs tre av högern och bara en av socialdemokraterna. 1 det 
senare fallet gällde det proportionellt val. Socialdemokraterna höll en väldigt låg 
profil i politiken och det kan hävdas att partiet var en mycket snäll opposition.

Den mest frekventa konfliktdimensionen var motsättningarna mellan Älme- 
boda och Långasjö. En bidragande orsak till det var att antalet ledamöter i full
mäktige från respektive församling vägde relativt jämnt, även om Älmeboda all
tid hade fler än Långasjö. Eftersom ledamöterna från Långasjö med väldigt få 
undantag slog vakt om den egna ortens intressen kunde det räcka med att någon 
eller några välvilliga ledamöter från Älmeboda stödde Långasjöborna för att de 
skulle kunna driva igenom saker. Två sådana framgångar var inköp av en tankbil 
till Långasjö brandkår och ett principbeslut om nybyggnad av ålderdomshem i 
Långasjö. Det var däremot svårare att få med sig personer från Älmeboda när le
damöterna från Långasjö engagerade sig för att stoppa projekt som endast skulle 
förläggas till Älmeboda. Bland de fall som redovisas under kategorin annan kon
fliktdimension finns sannolikt ytterligare några fall av geografiska konflikter, 
men det har inte gått att fastställa då det saknas voteringsbilagor som anger hur 
ledamöterna röstade. Bostadsorten var uppenbarligen viktigare än partitillhörig
heten när det gällde den politiska kulturen i Älmeboda storkommun.

År 1952 uppgick utdebiteringen till 6,85 kronor. År 1970 hade den stigit till 
11,50 kronor, vilket innebar en ökning med 4,65 kronor (68 procent). Skatten 
förändrades vid 10 olika tillfällen: 1953 (- 0,65), 1954 (-0,20), 1956 (+ 0,05), 
1957 (+ 0,95), 1958 (+ 1,00), 1960 (+ 0,50), 1961 (+ 0,50), 1964 (+ 0,55), 1965 
(+ 0,95) och 1970 (+ 1,00).592 Av dessa utdebiteringsändringar togs alla i kon
sensus i fullmäktige utom den för år 1970, då en ledamot från centerpartiet ville 
ha höjt med ytterligare 0,50 kronor, varvid höjningen hade blivit 1.50 kronor och 
den totala utdebiteringen hade uppgått till 12,00 kronor.'9’ Det fanns sålunda en 
stor samsyn mellan partierna i fråga om utdebiteringens utveckling.

Vid bildandet av storkommunen fanns det två ålderdomshem, ett i Rävemåla i 
Älmeboda och ett i Långasjö. På hösten 1959 diskuterade kommunalfullmäktige 
åldringsvården och då framkom att det rådde en viss brist på platser på ålder
domshemmen i kommunen. År 1961 tog fullmäktige ställning till ett förslag från 
socialnämnden om att bygga ett till stor del nytt ålderdomshem i Långasjö, men 
där det gamla hemmet skulle göras om till kök och personalbostäder. Bruttokost
naden beräknades till 414 000 kronor. I denna fråga var meningarna i fullmäktige 
väldigt delade, då framförallt ledamöter från Älmeboda församling ansåg att det 
först borde göras en översyn av den samlade åldringsvården i kommunen och om 
det fanns ett behov av två ålderdomshem i kommunen. Efter jämn votering, där 
skiljelinjerna till allra största delen gick efter bostadsorten, fattade fullmäktige 
principbeslut om att bygga ett nytt hem i Långasjö.

Linder 1962 behandlade fullmäktige frågan vid tre tillfällen, men det togs inga 
definitiva beslut. Det förekom dock diskussioner om att kommunen skulle köpa

5,2 Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1970 och Minnesskrift över Älmeboda kommun omfa tian - 
de Älmeboda och Långasjö församlingar 1970 s 16IÏ.

™ Protokoll kommunalfullmäktige i Älmehoda landskommun 1952-1969.



platser på ålderdomshemmet i Emmaboda köping för äldre bosatta i Långasjö 
församling. I februari år 1963 beslutade fullmäktige att bygga ett helt nytt ålder
domshem i Rävemåla med 35 platser samt tillbygga hemmet i Långasjö, varvid 
det skulle få 22 platser. Beslutet togs i konsensus. Därefter skedde också kontak
ter med socialstyrelsen, som ansåg att det borde byggas två nya hem, ett i Räve
måla och ett i Långasjö. I maj 1964 fattade fullmäktige definitivt beslut om att 
bygga två nya ålderdomshem, ett i Rävemåla och ett i Långasjö, vilka båda skul
le få 35 platser. Kostnaderna beräknades till vardera 1.1 miljoner kronor, därmed 
totalt 2.2 miljoner. Beslutet togs i enighet.504

Almeboda kommun var tidigt ute med att ha planer på att införa enhetsskolan 
och redan i juli 1953 behandlade kommunalfullmäktige frågan. Efter en votering, 
där skiljelinjerna var nästan helt geografiska, Älmeboda mot Långasjö, beslöt 
fullmäktige att en planerad enhetsskola (högstadiet) för Älmeboda, Linneryds 
och Södra Sandsjö kommuner borde förläggas till Rävemåla tätort. Ledamöterna 
från Långasjö ansåg att Långasjöelevema borde få sin undervisning i Emmaboda 
och att frågan om enhetsskolan skulle hållas öppen.

1 april år 1957 beslöt fullmäktige att inleda diskussioner med Emmaboda och 
Tingsryds köpingar samt Linneryds och Södra Sandsjö landskommuner om ett 
framtida samarbete gällande enhetsskolan. I juli 1962 yttrade sig fullmäktige 
över länsskolnämndens förslag till indelning av länet i områden för grundskolans 
högstadium. Fullmäktige godtog utan några invändningar att eleverna från Lång
asjö församling skulle hänvisas till högstadiet i Emmaboda, vilket skulle träda i 
kraft redan höstterminen 1962. Däremot var kommunen kritisk mot att högsta
dieeleverna från Älmeboda församling skulle gå i Tingsryd, dit resvägen var väl 
lång. Fullmäktige förordade ett mindre högstadium förlagt till Linneryd. Om inte 
det var möjligt fick det trots allt bli Tingsryd som ort för högstadiet. I april år 
1963 togs formellt beslut om att hos regeringen begära att fa införa grundskolan i 
Långasjö församling från och med läsåret 1963/1964, vilket var en formalisering 
av vad som i praktiken gällt på frivillig väg sedan föregående år. Denna begäran 
upprepades i oktober 1963, men då från och med läsåret 1964/1965. I båda fallen 
avslogs begäran av regeringen, då grundskolan skulle införas i hela kommunen 
vid ett och samma tillfälle. Därför begärde fullmäktige att grundskolan skulle in
föras i hela kommunen från och med läsåret 1965/1966. Om inte det var möjligt 
skulle begäran bara gälla Långasjö.5%

Älmeboda tillhörde de relativt få landskommuner i länet som fick möjlighet 
att lämna yttrande över de indelningssakkunnigas betänkande gällande principer 
för en ny kommunindelning. Det skedde i april 1961. Kommunen ansåg inte att 
det fanns något behov av ett förändra kommunindelningen. De befintliga kom- 594 595 * * *

594 Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1959-11-17, § 5, 1961-02-13, § 20,
1962- 02-12, § 3, 1962-06-04, § 18, 1962-08-13, § 5, 1963-02-18, § 14, 1963-06-17, § 59, och 
1964-05-05, § 36, samt Minnesskrift över Älmeboda kommun omfattande Älmeboda och Långasjö 
församlingar 1970 s 56ff.

595 Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1953-07-31, § 12.
m Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1957-04-08, tj 3, 1962-07-01, tj 3,

1963- 04-08, § 29, 1963-10-28, § 94 och 1964-10-26, § 10, samt Minnesskrift över Älmeboda kom
mun omfattande Älmeboda och Långasjö församlingar 1970 s 32ff.



munema var kapabla att ansvara för de nuvarande kommunala uppgifterna med 
undantag av polisväsendet och enhetsskolans högstadium. Med tanke på att det 
redan fanns interkommunal samverkan om skolväsendet var det inte motiverat 
att genomföra en ny indelning bara på denna grund. En ny indelning skulle leda 
till negativa effekter, bl.a. en snabbare avfolkning av landsbygden och att intres
set för politik skulle bli mindre. Förslaget om samarbetsnämnder avstyrktes, då 
dessa kunde bidra till tvångssammanläggningar. Slutklämmen blev därför att 
fullmäktige avstyrkte att förslaget skulle läggas till grund för en ny indelning.597

Frågan om kommunblocksindelningen behandlades på ett förberedande stadi
um i april 1962. Det framhölls att Långasjö församling var inriktad mot Emma- 
boda, medan Älmeboda församling hade sin inriktning mot Växjö och Tingsryd. 
Fullmäktige vände sig mot att Långasjö skulle överföras till Kalmar län. Genom
förandet av en ny indelning borde inte ske inom en alltför snar framtid, då läns
indelningen först måste vara klar. "x Enligt det preliminära förslaget till indelning 
i kommunblock från länsstyrelsen i Kronobergs län skulle Långasjö ingå i Em- 
maboda kommunblock, medan Älmeboda borde tillhöra Tingsrydsblocket. Även 
länsstyrelsen i Kalmar län ansåg att Långasjö skulle ingå i ett block med Emma- 
boda som centralort.599 600 Fullmäktige lämnade sitt yttrande i februari 1963. Kom
munen hade inte några invändningar mot länsstyrelsernas förslag till blockindel
ning. I övrigt upprepades ståndpunkten om motstånd mot behovet av en ny in
delning och motståndet mot att Långasjö skulle överföras till Kalmar län.611" Var
ken i länsstyrelsernas slutliga förslag eller i regeringsbeslutet gjordes det några 
förändringar som hade med Älmeboda kommun att göra.601 Under 1964 bildades 
det samarbetsnämnder i Tingsryds och Emmaboda kommunblock. Älmeboda 
kommun utsåg utan dröjsmål ledamöter till de båda nämnderna.602

I december 1968 behandlade fullmäktige den promemoria som innehöll för
slag till lagar för slutförande av kommunblocksreformen. Enligt protokollet var 
det många ledamöter som yttrade sig och var anhängare av att reformen slutför
des så fort som möjligt. Ett mindre antal ledamöter ville att frågan sköts upp så 
länge som möjligt. Beslutet blev att bordlägga frågan.60’ Frågan återkom därför i 
januari 1969. Älmeboda kommun förordade alternativ ett som innebar att sam
manläggningar skulle få ske med tvång om majoriteten av kommunerna i ett 
block ville ha total sammanläggning. Fullmäktige ansåg det lämpligt att hela 
block slogs samman vid samma tillfälle.604 Kommunens inställning till den nya 
indelningen hade således blivit avsevärt mer positiv än åren 1961-1963.

997 Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1961-04-10, § 3.
Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1962-04-09, § 12.

7,9 Länsstyrelsen, Kronobergs län, preliminärt förslag till plan över länets indelning i kommunblock
1962- 12-01 och Länsstyrelsen, Kalmar län, preliminärt förslag till plan över länets indelning i kom
munblock 1962-11-28.

600 Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1963-02-18, § 11.
601 Länsstyrelsen, Kronobergs län, slutgiltiga förslag till plan över länets indelning i kommunblock

1963- 03-27, Länsstyrelsen, Kalmar län, slutligt förslag till plan över länets indelning i kommun
block 1963-03-29, och SFS 1964:162.

602 Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1964-08-24, ijij 4-5.
603 Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1968-12-09, § 87.
604 Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1969-01-27, § 8.



I augusti år 1969 beslöts enhälligt att Älmeboda församling skulle ingå i en 
total sammanläggning i Tingsryds kommunblock 1971.605 606 1 oktober år 1969 fat
tades beslut om att Långasjö församling från 1971 överfördes till Emmaboda kö
ping i Kalmar län.60fi Båda kommunsammanläggningarna kom till stånd vid års
skiftet 1970/1971.607 * Slutfasen av processen får anses ha gått förvånansvärt smi
digt med tanke på den inledande kritiken mot reformen.

Sammanfattning
De borgerliga partierna dominerade kommunalpolitiken i Älmeboda kommun 
med eftertryck och tog hand om nästan alla ordförandeposter, även om det i for
mell mening handlade om ett samlingsstyre genom att socialdemokraterna fick 
tillsätta enstaka ordförandeposter av mindre tung karaktär. 1 en hel del fall tog de 
borgerliga även hand om posterna som vice ordförande i de kommunala organen. 
Rent allmänt höll den socialdemokratiska minoriteten en väldigt låg profil och 
det finns få exempel i fullmäktigeprotokollen där det framgår att partiet drev 
några egna frågor. Partiet försökte alltså inte driva en mer aktiv välfärdspolitik 
än vad den borgerliga majoriteten gjorde. Detta blir också tydligt vid studien av 
de fyra principiellt intressanta frågorna om skatten, den slutna åldringsvården, 
enhetsskolan och den nya kommunala indelningen.

Den politiska kulturen i kommunen utmärktes inte minst av den geografiska 
konflikten mellan politiker från Älmeboda respektive Långasjö forsamlingar. 
Denna politiska kultur hade sannolikt också betydelse för utbyggnaden av den 
lokala välfärden. När det gällde införandet av enhetsskolan var den sannolikt en 
nackdel genom att Långasjö var orienterat mot Emmaboda, vilket var klart nega
tivt for möjligheten att få enhetsskolans högstadium lokaliserat till Rävemåla. I 
fråga om åldringsvården var det däremot en fördel då det byggdes två helt nya 
ålderdomshem i kommunen samtidigt.

Lenhovda lands-/köpingskommun 
1952-1970
Lenhovda storkommun bildades 1952 av landskommunerna Lenhovda och Her- 
råkra. Samgåendet skedde med tvång, då majoriteten på kommunalstämman i 
Herråkra istället hade velat ha ett samgående med Dädesjö landskommun, inte 
minst därför att de båda kommunerna utgjorde ett pastorat och bildade ett 
gemensamt fattigvårdsförbund. En minoritet på stämman i Herråkra hade ställt 
sig bakom sammanläggningen med l enhovda. Lenhovda kommun hade ingen

605 Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1969-08-18, § 59.
606 Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1969-10-30, § 93.
6m Kammarkollegiets yttrande 1970-04-03, och Ivarsson 1992 s 54 och 58. De andra kommunerna i 

Emmabodablocket, Emmaboda köping samt Algutsboda och Vissefjärda landskommuner, hade re
dan vid årsskiftet 1968/1969 gått samman i en partiell sammanläggning till Emmaboda vidgade kö- 
pingskomntun.



ting emot att slås samman med Herråkra. År 1957 blev kommunen köpings- 
kommun.608 Folkmängden uppgick år 1952 till 2596 invånare. Av dessa var 10 
procent bosatta i Herråkra församling. Kommunens folkmängd var därefter för
hållandevis stabil och uppgick år 1970 till 2524 invånare.609 Andelen av invånar
na som var bosatta i kommunens båda tätorter, Lenhovda och Sävsjöström, upp
gick 1950 till 57 procent. År 1970 var motsvarande siffra 70 procent. År 1950 
var 28 procent av befolkningen knuten till jordbruket, medan industri och hant
verk stod för 51 procent. Jord- och skogsbruk sysselsatte 1965 23 procent av den 
arbetande befolkningen. Motsvarande siffra för industrisektorn var 48 procent.610

Resultaten i valen till fullmäktige 1950-1966 framgår av tabellen nedan.

Tabell 49 Mandatfördelningen vid valen till kommunalfullmäktige 
i Lenhovda lands-/köpingskommun 1950-1966

Valår S K Bf/C Fp H Kds Övriga Summa
1950 15 3 8 2 2 --- — 30
1954 14 4 6 2 3 — i) 1 30
1958 13 4 7 2 3 — 2) 1 30
1962 13 4 8 2 3 — — 30
1966 1 1 3 9 3 4 — — 30

1 ) = Fria företagare.
2) = Fria företagare.

Källa: Kommunala valen 1950-1966.

Vid valen 1950, 1954, 1958 och 1962 fanns det alltså en socialistisk majoritet i 
fullmäktige. Socialdemokraterna hade dock aldrig någon egen majoritet. För att 
uppnå majoritet var partiet därmed beroende av stöd från kommunisterna. Vid 
1966 års val togs majoriteten över av de borgerliga partierna.

Lenhovda lands-/köpingskommun tillämpade under hela tiden ett samlingssty
re. Det mest påtagliga uttrycket var att under de 16 åren med socialistisk majori
tet, 1951-1966, var det hela tiden en borgerlig ordförande i kommunalnämnden. 
Under åren 1952-1959 var det en bondeförbundare/centerpartist. för att därefter 
övergå till en folkpartipolitiker. Under de två första valperioderna. 1952-1955 
och 1956-1959, hade borgerligheten också uppdraget som vice ordförande i 
kommunalnämnden, då med en politiker som var bosatt i Herråkra församling. 1 
det här fallet kan det troligen ha funnits ett visst inslag av geografiskt tänkande. 
Det är emellertid ganska anmärkningsvärt att både ordförande och vice ordfö
rande i kommunalnämnden var borgerliga, då det var socialistisk majoritet.

60S Kammarkollegiets yttrande gällande den nya kommunala indelningen i Kronobergs län 1949-05- 
12, SFS 1949:589, Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 215 och Ivarsson 1992 s 54. 

m Årsbok för Sveriges kommuner 1952 s 13 och Årsbok för Sveriges kommuner 1970.
610 Folkräkningen 1950-1960, Folk- och Bostadsräkningen 1965-1970 och Svensk Kommunalför

valtning, DeI Kronobergs län, 1960, s 116f.



Ordförandeposten i fullmäktige tillföll däremot med undantag för år 1963 so
cialdemokraterna. År 1963 gick däremot posten till en centerpartist efter en jämn 
votering i fullmäktige. Kyrkoherden i Lenhovda var länge ordförande i skolsty
relsen, på borgerligt mandat. Under åren 1968-1970 valdes en politiker från vpk 
till sammankallande i biblioteksstyrelsen. Vid valen till styrelser och nämnder 
förekom det voteringar vid sex tillfällen, en något hög siffra utifrån det tydliga 
samlingsstyret.611 612 Vid en intervju med en tidigare socialdemokratisk politiker 
framkom synpunkten att ingen socialdemokratisk politiker var så lockad att bli 
kommunalnämndens ordförande och att samsynen mellan partierna var stor.61“ 

Förekomsten av voteringar i fullmäktige framgår av tabellen nedan.

Tabell 50 Antalet och andelen voteringar i Lenhovda fullmäktige 1951-1970

År Konfliktdimension Totalt Antal
ärenden

Andel voteringar 
(procent)Parti Geografi Annan 1)

1951 0 0 0 0 96 0
1952 0 0 0 0 62 0
1953 0 0 0 0 57 0
1954 0 0 0 0 60 0
1955 1 0 0 1 107 1
1956 1 0 0 1 100 1
1957 0 0 2 2 151 1
1958 0 0 0 0 156 0
1959 1 0 3 4 175 2
1960 3 1 4 8 157 5
1961 1 0 0 1 93 1
1962 2 0 1 3 130 2
1963 5 0 3 8 169 5
1964 1 0 0 1 122 1
1965 0 1 1 2 135 1
1966 1 0 0 1 115 1
1967 0 0 1 1 149 1
1968 1 0 2 3 133 2
1969 2 0 2 4 135 3
1970 1 0 0 1 98 1
Totalt 20 2 19 41 2400 2

1 ) = Till denna dimension hänförs också slutna voteringar vid personval och de 
voteringar där voteringsbi laga saknas.

Källa: Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda lands-/köpingskommun 
1951-1970 och länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll valen till fullmäktige 
1950-1966.

611 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda lands-/köpingskommun 1950-1970.
612 Intervju med Sture Magnusson (s) 2006-06-01.



Av samtliga voteringar hade ungefär hälften en partipolitisk dimension. Bland 
dessa fanns det två huvudmönster. För det första drev kommunisterna/vpk en 
egen linje mot socialdemokraterna och de borgerliga partierna. För det andra 
följde konflikterna den traditionella politiska blockgränsen. I flertalet fall gällde 
voteringarna frågor av mindre principiell vikt. En av frågorna hade emellertid en 
viss ideologisk prägel, nämligen yttrandet över förslaget till ny gymnasieskola, 
där borgerligheten slog vakt om undervisningen i religionskunskap. De två geo
grafiska konflikter som förekom gällde frågor som berörde Sävsjöström. Politi
ker från denna ort slog då vakt om egna lokala intressen.

Bland frågor av principiell art kan nämnas att utdebiteringen ökade från 5,50 
kronor år 1952 till 13,85 kronor år 1970. Det innebar en total ökning med 8.35 
kronor, vilket utgjorde 152 procent. Höjningarna skedde vid nio tillfällen. Därut
över sänktes skatten vid ett tillfälle. Höjningarna gjordes åren 1956 (+ 0,70 kr.), 
1957 (+ 1,30), 1958 (+ 1.00), 1959 (+ 0,50), 1960 (+ 0,50), 1961 (+ 2,00). 1966 
(+ 1,17), 1967 (+ 0,50) och 1970 (+ 0,78). Sänkningen gjordes 1969 och var bara 
0,10 kronor.61 ’ Av dessa förändringar togs alla utom de för 1961 och 1970 i kon
sensus. År 1961 ville en enskild socialdemokrat höja med ytterligare 0,50 kro
nor. Vid höjningen år 1970 ville de borgerliga ha höjt med ytterligare 0,25 kro
nor, men förlorade voteringen med 14 mot ! 1. Socialdemokraterna och kommu
nisterna stod bakom den nivå som fanns vid kommunens upphörande, medan de 
borgerliga partierna vill ha haft 14.10 kronor.614

År 1958 fattade kommunalfullmäktige principbeslut om att om- och tillbygga 
ålderdomshemmet, främst till följd av att brandskyddet inte var bra.61' Det gamla 
ålderdomshemmet hade uppförts under första världskriget.616 Efter kontakter 
med socialstyrelsen omprövades beslutet till att istället gälla byggnation av ett 
nytt ålderdomshem med 24 platser till en beräknad kostnad av 520 000 kronor. 
Beslutet togs enhälligt i september 1959.617 618 619

Lenhovda var relativt tidigt ute med att vilja införa enhetsskolan. Fullmäktige 
tog i mars 1954 ställning för att det ansöka om att inleda försöksverksamhet med 
en nioårig enhetsskola, som skulle förläggas till Lenhovda tätort.61,4 Då detta ini
tiativ inte gav önskat resultat togs i december 1955 beslut om att bilda ett kom
munalförbund för enhetsskolans högstadium ihop med Braås och Nottebäcks 
landskommuner.61 ’ Någon start av enhetsskolan kom dock inte till stånd, men år 
1959 yttrade sig fullmäktige över det förslag från länsskolnämnden som innebar 
att enhetsskolans högstadium skulle förläggas till Lenhovda, vilket fullmäktige 
argumenterade hårt för.620

Länsskolnämnden tog sedan ställning för att högstadiet skulle lokaliseras till 
Braås, med undantag för eleverna från Sävsjöström, vilka skulle hänvisas till

615 Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1970.
614 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda lands-/köpingskommun 1955-1969. 
614 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köpingskommun 1958-10-31, ij 96.
616 Sjöstrand 1948 s 777.
f’17 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köpingskommun 1959-09-25, § 87.
618 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda landskommun 1954-03-28, § 3.
619 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda landskommun 1955-12-18, § 39.
620 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köpingskommun 1959-02-09, § 20.



Älghult. Beslutet var en stor motgång för Lenhovda och därför överklagades det 
av fullmäktige. Fullmäktige beslutade också att elever från köpingen som frivil
ligt ville börja på högstadiet i Älghult eller Åseda skulle ges möjlighet till det.'"1 
Skolstyrelsen ansåg att om överklagandet avslogs av regeringen borde alla hög
stadieelever från Lenhovda köping undervisas i Älghult.621 622 623 624 Regeringen beslutade 
under år 1959 att högstadieeleverna från Lenhovda köping tills vidare skulle un
dervisas i Älghult.6"’ Under hösten 1959 tog fullmäktige beslut om att göra skol
plikten nio år lång.6"4 På våren 1960 godkände skolöverstyrelsen att kommunen 
övergick till nioårig enhetsskola.625 I december 1960 ingicks ett tvåårigt avtal 
med Älghults kommun om ersättningen för de elever som gick högstadiet i Älg
hult.626 När skolstyrelsen och kommunalnämnden 1963 yttrade sig över förslaget 
från länsskolnämnden om indelningen i högstadieområden för grundskolan god
tog de att hela Lenhovda köpingskommun skulle ingå i Älghults högstadieområ- 
de.627

Lenhovda köping fick inte lämna något yttrande över indelningssakkunnigas 
förslag år 1961. Vid yttrandet över det preliminära förslaget till blockindelning 
1963 underkände köpingen helt länsstyrelsens förslag om att det skulle bildas ett 
Åseda-block, av Åseda och Lenhovda köpingar, Nottebäcks, Åseda, Älghults 
och Fagerhults landskommuner, den sistnämnda belägen i Kalmar län, samt 
Näshults församling i Nye landskommun, i Jönköpings län. Lenhovda krävde att 
det skulle bildas ett block av Lenhovda köping samt Nottebäcks och Braås 
landskommuner, med Lenhovda som centralort. Det framhölls att de tre kommu
nerna redan år 1959 hade diskuterat ett samgående, men att frågan hade fått anstå 
i avvaktan på blockindelningen. Fullmäktige ansåg inte att Åseda var centralort 
för Lenhovda. Beslutet var enhälligt.628 * 630 631 Fullmäktige fick inget gehör varken hos 
länsstyrelsen eller regeringen.6"’ Regeringen gjorde två ändringar, som innebar 
att Fagerhults kommun och Näshults församling inte skulle ingå. Enligt beslutet 
var blocket tvåkämigt. Därvid blev både Åseda och Lenhovda köpingar central
orter i det nya kommunblocket.6’"

Trots att köpingen inte hade fått gehör för sin åsikt i indelningsfrågan skedde 
ett deltagande i samarbetsnämnden för blocket redan från starten år 1964.6'1 Ar
betet i samarbetsnämnden gjorde inte särskilt snabba framsteg i fråga om tid
punkten för sammanläggningen. I april 1968 godkände Lenhovda fullmäktige att

621 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köpingskommun 1959-03-09, §§ 22-23.
622 Protokoll skolstyrelsen i Lenhovda köping skommunl959-03-17, § 49.
623 Protokoll skolstyrelsen i Lenhovda köpingskommun 1959-09-28, § 152.
624 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köpingskommun 1959-10-26, § 105.
625 Protokoll skolstyrelsen i Lenhovda köpingskommun 1960-03-28, § 32.
626 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köpingskommun 1960-12-19, § 112.
627 Protokoll skolstyrelsen i Lenhovda köpingskommun 1963-02-12, § 21, samt protokoll kommu

nalnämnden i Lenhovda köpingskommun 1963-02-15, § 22.
628 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köpingskommun 1963-02-25, § 25.
627 Länsstyrelsen, Kronobergs län, slutgiltiga förslag till plan över länets indelning i kommunblock 

1963-03-27.
630 SFS 1964:162.
631 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köping 1964-06-22, §§ 44-45.



det gjordes en utredning om att blocket gick samman vid nyåret 1970/1971/” I 
januari 1969 behandlades den promemoria som kommunikationsdepartementet 
hade upprättat om reformen borde slutföras med hjälp av en tvingande lag. Full
mäktige valde att ansluta sig till förslaget som innebar att reformen skulle slutfö
ras 1974, vid behov med tvång. Motivet var att samhällsutvecklingen hade visat 
att det fanns behov av större kommuner. 1 samband med ställningstagandet fram
hölls det att det var lämpligt att Åseda-Lenhovda-blocket genomförde ett totalt 
samgående 1971. Beslutet var enigt/’11 Det innebar att borgerligheten lokalt intog 
en ståndpunkt som stod i kontrast till vad de borgerliga partierna tyckte på riks
planet. Fullmäktige behandlade frågan om sammanläggning i december 1969 
och anslöt sig till samarbetsnämndens förslag om en total sammanläggning av 
blocket 1971. Beslutet gällde under förutsättning att förvaltningen placerades i 
Lenhovda/”* 4 I januari 1970 fattades beslut om att köpingen var beredd till parti
ell sammanläggning av två eller tre av kommunerna/”1 Trots motstånd från Åse- 
da köpingskommun blev det ett total samgående i kommunblocket vid årsskiftet 
1970/1971.616

Sammanfattning
Styrelseformen i Lenhovda landskommun/köpingskommun var ett gott exempel 
på ett långtgående samlingsstyre, där majoritet och minoritet delade broderligt på 
ordförandeposterna. Den klart största generositeten uppvisade de socialistiska 
partierna som trots fyra valperioder med majoritet i fullmäktige hela tiden lät de 
borgerliga partierna utse ordförande i kommunalnämnden. 1 fråga om besluten i 
sakfrågor och personfrågor rådde ingen total konsensus i fullmäktige, utan det 
förekom i genomsnitt två voteringar per år. Inslaget av konflikter på partipolitisk 
grund var inte obefintliga, även om en del av dessa innebar att kommunisterna/ 
vpk tog strid på egen hand.

1 frågor av större vikt var samstämmigheten i fullmäktige väldigt stor. Vid ett 
tillfälle var dock de båda politiska blocken inte överens om storleken på en skat
tehöjning, där de borgerliga förespråkade en något större höjning än de socialis
tiska partierna. De senare segrade i denna strid, trots att fullmäktige då hade bor
gerlig majoritet. I fråga om enhetsskolan/grundskolan och kommunblocksindel- 
ningen uppvisade politikerna i Lenhovda en till synes helt enad front mot de be
rörda statliga myndigheterna, men det gav ändå inte de önskade resultaten. Len
hovda fick inte någon egen högstadieskola och blev inte heller ensam centralort i 
ett kommunblock.

6,2 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köping 1968-04-26, § 16.
6” Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köping 1969-01-24, § I.
04 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köping 1969-12-22, § 108
6.5 Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köping 1970-01-27, ij 4.
6.6 Regeringsbeslut 1970-04-29.



Älghults landskommun 1952-1970
Älghults landskommun hade inte berörts av 1952 års indelningsreform, då folk
mängden var betryggande utifrån reformens krav på lägsta folkmängd.637 Invå
narantalet uppgick år 1952 till 4137. År 1970 hade det sjunkit till 3479, en redu
cering med 16 procent.638 För att vara en landskommun var tätortsgraden relativt 
hög redan år 1950 och uppgick till 48 procent. År 1970 var tätortsgraden 62 pro
cent. Andelen invånare som var knutna till industri och hantverk uppgick år 1950 
till 54 procent. Jordbruket spelade år 1950 en mer underordnad roll och syssel
satte 28 procent. År 1965 var 58 procent av den yrkesverksamma befolkningen 
sysselsatt inom industrin, medan jord- och skogsbruk stod för 20 procent.636 

Mandatfördelningen vid valen till fullmäktige framgår av tabellen nedan.

Tabell 51 Mandatfördelningen vid valen till kommunalfullmäktige 
i Älghults landskommun 1950- 1966

Valår S K Bf/C Fp H Kds Övriga Summa
1950 11 3 7 1 3 — — 25
1954 12 4 5 1 3 — — 25
1958 12 3 6 1 3 — — 25
1962 11 3 7 1 3 — — 25
1966 10 3 8 1 3 — — 25

Källa: Kommunala valen 1950-1966.

Under hela perioden var det socialistisk majoritet i fullmäktige. Det socialdemo
kratiska partiet hade dock aldrig egen majoritet, utan var beroende av stöd från 
kommunisterna. Styrkan i den socialistiska majoriteten varierade över tid. Star
kast var den vid valet år 1954, medan det vid 1966 års val bara skilde ett mandat 
mellan blocken. Inom borgerligheten var bondeförbundet/centem dominerande. 
Det var också detta parti som uppvisade störst variationer i väljarstödet.

Älghults landskommun hade under hela tidsperioden ett tydligt samlingsstyre. 
Det manifesterades genom att det hela tiden var en borgerlig ordförande i kom
munalnämnden. I Älghult tillföll den posten bondeförbundet/centerpartiet. Den 
var dessutom inte bara knuten till en enskild individ, utan när det skedde ett byte 
på posten vid årsskiftet 1956/1957, efterträdde en politiker från bondeförbundet 
en partikamrat, trots socialistisk majoritet i fullmäktige.

Posten som ordförande fullmäktige gick under nästan hela tidsperioden till so
cialdemokraterna. Under åren 1953-1954 gick uppdraget till en person från bon- 
detorbundet. Under 1950-talet fick bondeförbundet/centerpartiet flera tunga ord-

6.7 Kammarkollegiets yttrande gällande den nya kommunala indelningen i Kronobergs län 1949-05- 
12, SFS 1949:589, Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s 215 och Ivarsson 1992 s 54f.

6.8 Årsbok för Sveriges kommuner 1952 s 13 och Folk- och Bostadsräkningen 1970.
k’9 Folkräkningen 1950-1960. Folk- och Bostadsräkningen 1965-1970 och Svensk Kommunalför

valtning. Del Kronobergs län. 1960, s 79f.



förandeposter som socialnämnden, barnavårdsnämnden och tekniska nämnden. 
Under slutet av 1950-talet hade de borgerliga partierna faktiskt fler ordförande
uppdrag än de socialistiska partierna.

Under 1960-talet blev balansen mer jämn mellan blocken. Det innebar att so
cialdemokraterna fick utse ordförande i socialnämnden och skolstyrelsen. Kom
munisterna fick under 1950-talet plats i några presidier. Det förekom fyra voter
ingar vid valen till de kommunala organen.64" Vid intervjuer med två tidigare po
litiker anges två skäl till att socialdemokraterna avstod från ordförandeposten i 
kommunalnämnden. Det gällde brist på egna kandidater och att partiet hade för
troende for de bondeförbundare/centerpartister som valdes till uppdraget.641

Antalet och andelen voteringar i fullmäktige framgår av tabellen nedan.

Tabell 52 Antalet och andelen voteringar i Älghults fullmäktige 1951-1970

År Konfliktdimension Totalt Antal
ärenden

Andel voteringar 
(procent)Parti Geografi Annan 1)

1951 0 0 5 5 133 4
1952 0 0 2 2 122 2
1953 0 0 4 4 105 4
1954 0 0 3 3 103 3
1955 11 0 4 15 131 11
1956 3 0 4 7 138 5
1957 7 0 3 10 143 7
1958 2 0 0 2 115 2
1959 7 0 5 12 124 10
1960 6 1 1 8 125 6
1961 5 0 1 6 136 4
1962 3 0 0 3 179 2
1963 3 0 0 3 161 2
1964 4 2 2 8 148 5
1965 3 0 0 3 142 2
1966 3 0 0 3 119 3
1967 5 0 0 5 149 3
1968 2 0 3 5 125 4
1969 1 0 1 2 156 1
1970 3 0 0 3 127 2
Totalt 68 3 38 109 2681 4

1) = Till denna dimension hänförs också slutna voteringar vid personval och de 
voteringar där voteringsbilaga saknas.

Källa: Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1951-1970 och 
länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll valen till fullmäktige 1950-1966.

M0 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults kommun 1951-1970.
Intervjuer med Arne Johansson (s) 2006-05-06 och Vivi Johansson - Svanberg (c) 2006-05-12.



Kommunalfullmäktige i Älghult kännetecknades av en hög konfliktnivå med då
tida mått. Det gällde i synnerhet under 1950-talet. då det under två år, 1955 och 
1959. voterades vid 10 respektive 1 1 procent av alla ärenden som behandlades. 
Under senare delen av 1960-talet var andelen voteringar lägre. Det går alltså inte 
att påvisa att konftiktnivån successivt blev högre under 1960-talet. Det är också 
av intresse att tabellen visar att 62 procent av voteringarna hade en partipolitisk 
dimension. Andelen sådana konflikter var sannolikt ännu högre, då det saknas 
voteringsbilagor för åren 1951-1954, varför alla voteringar har hänförts till kate
gorin annan konfliktdimension. Dessa konflikter följde också i flertalet fall i stort 
sett den traditionella blockpolitiken, dock med visst undantag för att folkpartiet, 
med bara ett mandat i fullmäktige, ibland stödde det socialistiska blocket. Bon
deförbundet/centerpartiet och högem/moderatema uppträdde väldigt ofta på enad 
front. En del av konflikterna går att koppla till ett ideologiskt handlande genom 
att de borgerliga ville vara mer sparsamma med kommunala medel, bl.a. för oli
ka näringslivsbefrämjande åtgärder. I konsekvens med detta ställde sig borger
ligheten inte bakom alla höjningar av utdebiteringen.

När det gällde principiellt intressanta frågor kan det konstateras att Älghults 
kommun år 1952 hade en utdebitering på 7,00 kronor. Under det sista året som 
egen kommun, 1970, uppgick utdebiteringen till 13,00 kronor. På 18 år höjdes 
skatten med 6,00 kronor ( + 86 procent). Höjningarna ägde mm år 1953 (+ 1,00 
kr), 1959 (+ 0,50). 1961 (+ 1,00), 1963 (+ 0,90), 1965 (+0,60), 1967 (+ 0,62), 
1968 (+ 0,88) och 1970 (+ 0,50).642

Av skattehöjningarna var det tre, åren 1963, 1965 och 1967, som beslöts un
der konflikt i kommunalfullmäktige. De övriga fem togs i konsensus.64’ De tre 
höjningarna där det rådde konflikt drevs alla till votering. Vid höjningen år 1963 
segrade förslaget om att höja med 0,90 kronor över ett yrkande om att höja med 
0,50 kronor. För den större höjningen röstade 14 socialistiska ledamöter, medan 
10 borgerliga ledamöter bara ville genomföra den lägre höjningen. Konflikten 
följde parti- och blockgränsen.644 Höjningen år 1965 togs efter votering där röst
siffrorna var 20 för att höja med 0,60 kronor, medan 4 ledamöter ansåg att höj
ningen borde utgöra 0,35 kronor. Majoriteten bestod av socialdemokraterna, 
kommunisterna, huvuddelen av centern samt folkpartiet. Minoriteten bestod av 
högern och en centerpartist. Även här fanns det en partibaserad konflikt.645

Den höjning som skedde år 1967 fastställdes efter votering där 13 ledamöter 
röstade för att höja skatten med 0,62 kronor, medan 10 röstade för att inte höja 
alls. Ännu en gång var frågan parti- och blockskiljande genom att alla ledamöter 
från socialdemokraterna och kommunisterna stödde skattehöjningen. Samtliga

642 Årsbok för Sveriges kommuner 1952—1970.
641 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1952-1969.
644 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1962-10-30, § 141. För att höja skatt

en med 0,90 kr. röstade 12 (s) och 2 (k). För att höja med 0,50 kr. röstade 6 (c), 3 (h) och 1 (fp).
645 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1964-10-27, § 110. Majoriteten bestod 

av 10 (s), 3 (k), 6 (c) och 1 (fp). I minoriteten ingick 3 (h) och 1 (c).



borgerliga ledamöter var mot höjningen.646 Alla skattehöjningar som fattades un
der konflikt hade en parti- eller blockpolitisk konfliktdimension. Skiljelinjen 
följde alltså förväntade ideologiska linjer. Högern hade sanktionerat att höja med 
4,73 kronor och centern hade accepterat att höja med 4,98 kronor.

Älghults ålderdomshem hade tagits i bruk år 1902. Den största byggnaden 
hade brunnit ned 1923 och återuppbyggts.647 År 1956 beslutade fullmäktige att 
arrendera ut det jordbruk som var knutet till ålderdomshemmet.64S Fullmäktige 
beslöt 1958 att förbättra brandskyddet på ålderdomshemmet.641 År 1962 fattade 
fullmäktige ett principbeslut om att bygga ett nytt ålderdomshem i Älghults tät
ort.660 Det definitiva beslutet om att bygga ett nytt hem med 40 platser togs år 
1964.651 Kostnaderna för det nya hemmet skulle enligt anbuden uppgå till om
kring 1,8 miljoner kronor, vilket godkändes av fullmäktige pä våren 1965.652 653 654 * Det 
nya ålderdomshemmet togs i bruk under hösten år 1966/' '

Inom skolväsendet var Älghults landskommun närmast en pionjär i fråga om 
införandet av enhetsskolans högstadium. Försöksverksamheten startade redan 
hösten 1954. Beslutsprocessen gick relativt snabbt. I februari 1954 beslöt full
mäktige på förslag av folkskolestyrelsen att ansöka hos regeringen om att få på
börja försöksverksamhet. Beslutet togs i konsensus. Däremot uppkom det en 
konflikt i fråga om placeringen av högstadiet, där förslaget att förlägga högstadi
et till Älghult segrade med 15 mot 6 röster. Minoriteten röstade för en bordlägg
ning. Folkskolestyrelsen grundade sitt förslag på en utredning som innehöll en 
opinionsundersökning bland berörda föräldrar. Den visade att omkring 75 pro
cent av de tillfrågade hade en positiv inställning till att införa enhetsskolan, me
dan övriga 25 procent var negativa. I utredningen hade de tillkommande kostna
derna i framtiden beräknats motsvara en höjning av skatten med 0,30-0,50 kro
nor. I juli 1954 gav regeringen sitt tillstånd och i augusti 1954 inleddes försöks
verksamheten.664

År 1957 beslöt fullmäktige att ingå ett avtal med Fagerhults landskommun om 
att elever därifrån skulle få gå på högstadiet i Älghult.656 1 januari månad 1959 
behandlades länsskolnämndens förslag till indelning i högstadieområden. Det 
framfördes då invändningar mot att bilda tre områden i den nordöstra länsdelen

646 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1966-10-29, § 92. Majoriteten bestod 
av 10 (s) och 3 (k). Minoriteten utgjordes av 7 (c) och 3 (h). Vid mötet var I (s) och I (fp) inte när
varande.

M1 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1952-09-28.
648 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1956-05-29, § 43.
<M Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1958-02-25, § 12.
640 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1962-05-29, $ 61.
641 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1964-05-26, § 65.
6,2 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1965-04-27, ij 49.
653 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1966-10-29, ij 91.
654 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1954-02-22, ij 6, samt protokoll folk- 

skolestyrelsen i Älghults landskommun 1954-02-12, § 14, 1954-07-08, ij 65, och 1954-07-30, ij 90. 
Under sommaren 1954 var folkskolestyrelsen dock inte enig om startpunkten för enhetsskolan. Vid 
sammanträdet 1954-07-08, var åtta ledamöter positiva till att börja redan höstterminen 1954, medan 
två ledamöter vill vänta till höstterminen 1955.

644 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1957-10-29, ij 102.



samt mindre delar av grannlänen. Fullmäktige ansåg att det bara fanns underlag 
för två områden/"6 I mars 1959 ingicks avtal med Lenhovda köping som innebar 
att elever därifrån frivilligt kunde gå högstadiet i Älghult/"7 1 januari 1961 god
kände kommunalfullmäktige ett tvåårigt avtal med Lenhovda köping om högsta- 
dieundervisning i Älghult/"6 I februari 1963 lämnade fullmäktige yttrande över 
förslaget till elevområden för högstadiet, innebärande att Älghults och Fagerhults 
landskommuner samt Lenhovda köping skulle bilda ett område, med högstadiet i 
Älghult. Fullmäktige hade inga invändningar mot det.656 * * 659

Älghults fullmäktige utgjorde inte remissinstans för de indelningssakkunnigas 
betänkande. Frågan togs ändå upp i fullmäktige som ett stöd för ett kritiskt upp
rop mot förslaget till ny kommunindelning. Fullmäktige uttryckte oro för de kon
sekvenser som en ny indelning kunde föra med sig/’6" Kommunens yttrande över 
länsstyrelsens preliminära förslag till kommunblocksindelning tydde på en viss 
skepsis mot behovet av en ny kommunindelning. Kommunen ansåg sig vara ka
pabel att bestå som egen kommun även i framtiden, inte minst beroende på ett 
väl utbyggt näringsliv. Förslaget om att kommunen skulle ingå i ett block med 
Åseda som centralort avvisades som orealistiskt, då Älghult inte hade några om
fattande kontakter med Åseda i fråga om service. Kommunen var istället inriktad 
mot Växjö och Nybro samt i viss mån även mot Lenhovda i fråga om de service
funktioner som inte fanns i den egna kommunen. Fullmäktige framförde därför 
istället krav på att kommunen skulle bilda ett block ihop med Lenhovda köping 
och Fagerhults landskommun, alternativt bara med Lenhovda köping. Motivet 
för ett sådant block var att kommunerna redan samverkade i fråga om grundsko
lans högstadium, vilket var beläget i Älghult.661

Vid bildandet av samarbetsnämnden för Åseda-Lenhovda kommunblock 1964 
fungerade Älghult som initiativtagare.662 Fullmäktige godtog 1968 att det gjordes 
en utredning om att kommunerna i blocket skulle gå samman 1971 663 Vid remis
sen om slutförandet av kommunblocksreformen, som behandlades i december 
1968, återgick fullmäktige till en mer kritisk inställning. Älghults kommun tog 
helt avstånd från de två förslagen till lagstiftning för att slutföra reformen. Full
mäktige slog vakt om frivilligprincipen, då tvångsåtgärder innebar en inskränk
ning i kommunernas självbestämmande och var dessutom ur en demokratisk 
synvinkel felaktigt.664

Sammanläggningsfrågan behandlades av fullmäktige vid två tillfällen i början 
av år 1970. Vid det första mötet fanns det enighet om att begära total samman

656 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1959-01-27, § 3.
r>'7 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1959-03-24, § 28.
6511 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1961-01-31, § 8.
659 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1963-02-26, § 22.
«>o protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1961-01-31, § 6, Kronobergaren 1961

-02-02 och Smålandsposten 1961-02-02.
661 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1963-02-26, § 19, och Konesljakt, in

rikesdepartementet, 1964-04-03, nr 53.
662 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1964-04-28, § 52, och 1964-04-26, § 

63.
663 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1968-03-26, § 28.
664 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1968-12-10, § 116.



läggning av blocket från år 1971. En viktig förutsättning var dock att Lenhovda 
blev centralort i den nya kommunen. När det gällde en eventuell partiell sam
manläggning i blocket uppstod oenighet. Med röstsiffrorna 12 mot 10 och 1 ned
lagd röst beslöt fullmäktige att en partiell sammanläggning skulle komma till 
stånd om tre av fyra kommuner ville ha en sådan. Minoriteten önskade göra en 
partiell sammanläggning om två eller tre kommuner var för detta. Majoriteten 
utgjordes av centerpartiet, moderaterna och vpk, medan socialdemokraterna och 
folkpartiet utgjorde minoriteten.665 Vid det andra mötet i februari 1970 blev be
slutet det motsatta. Med rösterna 13 mot 7 och 1 nedlagd beslöt fullmäktige att 
begära en partiell sammanläggning om två eller tre kommuner ville ha det. Mi
noriteten krävde att en partiell sammanläggning bara skulle ske om tre kommu
ner var med på ett sådant förfarande. Majoriteten bestod av socialdemokraterna, 
folkpartiet och vpk, medan centern var minoriteten.666 De sakliga motsättningar
na var sålunda begränsade.

Sammanfattning
I Älghults landskommun tillämpades ett utpräglat samlingsstyre, där majoriteten 
bestående av socialdemokraterna och kommunisterna/vpk konstant under den 
studerade perioden lät de borgerliga genom bondeförbundet/centerpartiet utse 
ordförande i kommunens tyngsta organ, kommunalnämnden. De borgerliga fick 
även tillsätta ett flertal andra ordförandeposter och under slutet av 1950-talet 
hade de borgerliga partierna fler ordförande än det socialistiska blocket. Älghult 
var den av fallstudiekommunerna som under åren 1952-1970 hade klart flest vo
teringar i fullmäktige. Dessutom hade ovanligt många av dessa en partipolitisk 
dimension, vilken i stora drag följde blockgränsen i politiken. Konflikterna hand
lade inte helt sällan om att de borgerliga partierna uppvisade en något större 
snålhet med kommunala medel. Det fanns sålunda en viss ideologisk skiljelinje 
mellan de socialistiska och de borgerliga partierna. När det gällde de principiellt 
viktiga välfärdsfrågorna var dock inte motsättningarna så stora, även om de bor
gerliga inte ställde sig bakom alla skattehöjningarna. 1 fråga om synen på kom- 
munblocksreformens genomförande var samsynen stor mellan de båda blocken. 
Den enda konflikten gällde hur omfattande en partiell sammanläggning skulle 
vara för att Älghults kommun skulle ansluta sig.

665 Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1970-01-27, § 7. Majoriteten bestod av 
6 (c), 3 (m) och 3 (vpk). Minoriteten utgjordes av 9 (s) och 1 (fp). Den ledamot som avstod repre
senterade socialdemokraterna. Därutöver var 2 centerpartister frånvarande. 

r’“ Protokoll kommunalfullmäktige i Älghults landskommun 1970-02-10, § 18. Majoriteten bestod 
av 10 (s), 2 (vpk) och 1 (fp). Minoriteten utgjordes av 7 (c). Den ledamot som avstod tillhörde mo
deraterna. Därutöver var 2 (m), I (c) och 1 (vpk) frånvarande.



Lessebo kommun 1971-2002
Lessebo kommun bildades vid ingången av 1971 genom en sammanslagning av 
Lessebo köpingskommun, Ekeberga och Ljuders landskommuner samt Hovman
torps församling i Hovmantorps köpingskommun. Sammanslagningen skedde på 
frivillig väg, även om besluten i fullmäktige inte var enigt i Hovmantorp och 
Ljuder, då minoriteten i båda fallen ville vänta med samgåendet till 1974.66 
Folkmängden uppgick år 1971 till 8469 invånare. Av dessa var 82 procent bosat
ta i tätorter. Vid utgången av år 2002 var invånarantalet 8255. Kommunen hade 
år 1971 karaktär av industrikommun, med hela 67 procent av de förvärvsarbe
tande verksamma inom industrisektorn. Jord- och skogsbruk stod för bara 8 pro-

, 668 cent.
Mandatfördelningen i kommunfullmäktige vid valen 1970-2002 framgår av 

tabellen nedan.

Tabell 53 Mandatfördelningen vid valen till kommunfullmäktige i Lessebo 
kommun 1970-2002

Valår S Vpk/V Mp C Fp M Kds/Kd Övriga Summa
1970 23 4 — 7 3 4 — — 41
1973 23 3 — 9 2 4 — --- 41
1976 23 3 — 9 2 4 — — 41
1979 22 4 — 7 2 5 1 — 41
1982 24 3 — 6 1 6 1 — 41
1985 22 4 1 5 2 6 1 — 41
1988 23 4 1 5 2 5 1 — 41
1991 22 3 — 5 2 6 2 i) 1 41
1994 24 3 2 5 1 6 — — 41
1998 19 7 2 4 1 7 1 — 41
2002 21 5 — 6 3 6 — — 41

1 ) = Ny Demokrati.

Källa: Allmänna valen 1970-2002.

Socialdemokraterna hade vid alla val utom år 1998 egen majoritet i fullmäktige. 
Tillsammans med vänsterpartiet kommunistema/vänsterpartiet har det under hela

«>7 Protokoll kommunalfullmäktige i Hovmantorps köpingskommun 1969-08-18, ij 41, protokoll 
kommunalfullmäktige i Lessebo köpingskommun 1969-06-19, § 50, protokoll kommunalfullmäkti
ge i Ekeberga landskommun 1969-06-23, § 32, protokoll kommunalfullmäktige i Ljuders lands
kommun 1969-10-20, § 67, kammarkollegiets yttrande 1970-03-13, regeringsbeslut 1970-04-03, 
Ivarsson 1992 s 52 och Lessebo kommun 25 år 1971-1995 s 7-16.

Folk- och Bostadsräkningen 1971), Sveriges kommunkalender /97/ s 180 och Statistisk Årsbok 
2004 s 65.



perioden funnits en solid socialistisk majoritet. De borgerliga partierna har be
funnit sig i en konstant minoritetsställning. Under 1970-talet var centerpartiet det 
största borgerliga partiet. Därefter har moderaterna oftast varit större än center
partiet, men skillnaderna har ändå i allmänhet varit relativt begränsade.

Styrelseformer
Undersökningen omfattar bara kommunens styrelser och nämnder och alltså inte 
kommunala bolag och stiftelser. Under den första valperioden, 1971-1973, fanns 
det ett samlingsstyre, även om socialdemokraterna tog nästan samtliga ordföran
deposter. Den borgerliga minoriteten fick en post, hälsovårdsnämnden. Denna 
tillföll moderaterna, trots att centern var störst inom borgerligheten. Centern del
tog inte i presidievalen.66" Förklaringen var enligt tidningarna att centern hade 
velat ha någon tyngre ordförandepost, men att socialdemokraterna inte var be
redda att avstå från det/ '" Centern avstod därför från ordförande och fick endast 
vice ordförande i trafiksäkerhetskommittén. I nio organ tillsatte socialdemokra
terna ordförande och vice ordförande. Både vpk och folkpartiet fick platser i sty
relser och nämnder, vpk av egen kraft och folkpartiet genom borgerligt samarbe
te.* 671 Under valperioden 1974-1976 var det samlingsstyre med maximal majori
tetsmarkering, där den socialdemokratiska majoriteten tog alla ordförande- och 
vice ordförandeposter, med undantag för att centern fick behålla uppdraget som 
vice ordförande i trafiksäkerhetskommittén. De tre borgerliga partierna framför
de inga krav på presidieposter. Vpk lade yrkanden om att få platser i kommun
styrelsen och skolstyrelsen, men utan framgång.672

Vid valen för mandatperioden 1977-1979 tonade socialdemokraterna ned sina 
majoritetsmarkeringar. Partiet behöll dock samtliga ordförandeposter, vilket in
nebar samlingsstyre med majoritetsmarkering. De borgerliga partierna fick alla 
vice ordförandeposter utom valberedningen och kommunstyrelsen. I det senare 
organet fick de borgerliga en ny post som andre vice ordförande. Av uppdragen 
som vice ordförande tillföll åtta centerpartiet, däribland kommunstyrelsen (andre 
vice), och moderaterna erhöll tre. Folkpartiet fick behålla en begränsad represen
tation genom det borgerliga samarbetet. Inte heller denna gång fick vpk några 
platser i de kommunala organen673 Under valperioden 1980-1982 behölls sam
ma styrelseform som under föregående valperiod, alltså samlingsstyre med majo-

m Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1970-11 -12, § 3, och 1970-12-02, § 7. (Valda 
1971-1973). De borgerliga partierna, genom moderata samlingspartiet, fick även ordförandepost
erna i bostadsstiftelsen och försäkringsnämnden, men dessa organ ingick inte i den regelrätta kom
munala organisationen, varför jag bortser från dem i min undersökning.

67,1 Kronobergaren 1970-11-28, Smålandposten 1970-12-01 och Växjöbladet 1970-12-01 samt in
tervju med Jan-Olof Franzen (m) 2006-05-03.

671 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1970-11-12, ij 3, och 1970-12-02, § 7. (Valda 
1971-1973).

672 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1973-10-31, §!} 1-2, och 1973-12-13, tj 4 
(valda 1974-1976), Smålandposten 1973-11-30, och intervju med Anna-Greta Rosén (s) 2006-05- 
18.

677 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1976-10-25, §§ 1 och 3, och 1976-12-20, § 45 
(valda 1977-1979).



ritetsmarkering. Det innebar att socialdemokraterna hade alla poster som ordfö
rande samt uppdraget som förste vice ordförande i kommunstyrelsen, medan de 
borgerliga fick tillsätta andre vice ordförande i kommunstyrelsen och de övriga 
uppdragen som vice ordförande. Centerpartiet tog åtta och moderaterna fyra, där
ibland andre vice ordförande i kommunstyrelsen. För folkpartiets del innebar va
let inga större förändringar. Vpk fick genom sin valframgång åter representation. 
Kds hade för första gången tagit plats i fullmäktige med ett mandat, men det gav 
ingen utdelning i styrelser och nämnder.674

Inte heller mandatperioden 1983-1985 innebar några stora förändringar. Dock 
gjorde socialdemokraterna ytterligare två majoritetsmarkeringar i relation till vad 
som hade gällt under de två närmast föregående valperioderna. För det första ut
ökades presidiet i socialnämnden med en andra vice ordförande. Uppdraget som 
förste vice ordförande tillföll socialdemokraterna, medan den borgerliga minori
teten fick en andre vice ordförande. För det andra tog socialdemokraterna hand 
om vice ordförandeposten i byggnadsnämnden. Av vice ordförandeposterna gick 
sju till moderaterna, bl.a. kommunstyrelsen, och fem till centern. Folkpartiet be
höll sin representation i styrelser och nämnder. Kds blev för första gången repre
senterat i de kommunala organen, men det stannade vid en suppleant. Vpk tap
pade ett mandat i fullmäktige och blev utan platser i styrelser och nämnder.675

Vid valen inför mandatperioden 1986-1988 var den socialdemokratiska majo
ritetsmarkeringen något mindre än under föregående period. De borgerliga parti
erna fick åter tillsätta posten som vice ordförande i byggnadsnämnden. Det rådde 
inte total enighet i fullmäktige om fördelningen av presidiepostema, då en cen
terpartist framförde ett yrkande om att de borgerliga skulle fa tillsätta förste vice 
ordförande i kommunstyrelsen och socialnämnden. Yrkandet avslogs utan voter
ing. En ledamot från moderaterna och en från kds reserverade sig. Inom borger
ligheten hade moderaterna blivit större än centern. Det medförde att moderaterna 
fick åtta presidieposter, medan centern erhöll fem. Folkpartiet fick ledamöter, 
medan kds fick suppleanter. För första gången förekom viss samverkan mellan 
socialdemokraterna och vpk, varför vpk blev väl representerat.676 Miljöpartiet 
debuterade i fullmäktige med ett mandat, men fick ingen representation.677

Valen till styrelser och nämnder på hösten 1988, som avsåg mandatperioden 
1989-1991, innebar inga egentliga förändringar av praxis för styrelseformen. 
Det som hände var att posten som andre vice ordförande i socialnämnden togs 
bort, varvid de borgerliga partierna fick besätta vice ordförandeposten. Av vice 
ordförandeposterna fick centern fyra och moderaterna åtta. Det tillkom en ny 
samverkan mellan folkpartiet, kds och miljöpartiet, vilket gav representation i de 
organ som hade minst nio ledamöter. Vpk hade en viss valteknisk samverkan

674 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1979-11-26, §§ 120-121, och 1979-12-17, § 
141.

fi75 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1982-11-29, ij§ 94-95, och 1982-12-21, § 
109.

676 Smålandsposten 1985-12-11.
677 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1985-11-25, §§ 80-81, och 1985-12-17, § 99.



med det socialdemokratiska partiet.678 679 680 Om samarbetet med vpk skulle ses som en 
koalition gällde det utifrån koalitionsteorierna en oversized government.67 ’

Även år 1991 klarade socialdemokraterna egen majoritet i Lessebo. I frågan 
om styrelseformen skedde ingen förändring, utan den praxis som hade rått sedan 
mandatperioden 1977-1979 bestod. Moderaterna tog hand om sju och centern 
fem vice ordförandeposter, däribland andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 
Folkpartiet och kds fortsatte sin valtekniska samverkan, nu utan miljöpartiet. Ny 
demokrati, med ett mandat i fullmäktige, fick inte några platser i de kommunala 
organen. Den viktigaste förändringen var dock att vänsterpartiets tillbakagång 
innebar att partiet blev helt utan representation i de kommunala organen.68"

Vid valen för 1995-1998 skärpte socialdemokraterna sin majoritetsmarkering, 
även om det ännu var fråga om ett samlingsstyre med majoritetsmarkering. Det 
skedde genom att socialdemokraterna tog hand om uppdragen som ordförande 
och förste vice ordförande i nästan alla organ, vilka hade reducerats till följd av 
en ny organisation. Moderaterna fick sju presidieposter, därav fem andre vice, en 
vice samt sammankallande i revisionen, medan centern fick två poster som andre 
vice ordförande. Uppdraget som andre vice ordförande i kommunstyrelsen gick 
till moderaterna. Då kristdemokraterna förlorade sina mandat var folkpartiet 
hänvisat till att samarbete med centern och moderaterna. Det gav folkpartiet en 
begränsad representation. Miljöpartiet, som återkom i fullmäktige, ingick en val
teknisk samverkan med vänstern. Det gav god utdelning för båda partierna681 682

Valet 1998 blev unikt genom att socialdemokraterna inte fick egen majoritet i 
fullmäktige. Det blev nödvändigt att bilda koalition. Valet föll på vänsterpartiet. 
Samarbetet innebar att socialdemokraterna blev tvungna att släppa presidieposter 
till vänsterpartiet. På en väsentlig punkt frångicks den praxis som hade gällt från 
1994, vilket ledde till konflikt om kommunstyrelsens presidium, där vänstern 
fick posten som andre vice ordförande. De borgerliga blev utan plats i presidiet, 
efter votering i fullmäktige, där socialdemokraterna och vänstern segrade, men 
de borgerliga och miljöpartiet reserverade sig. Socialdemokraterna tog alla ord
förandeposter. Vänstern fick tre förste vice ordförande och en andre vice. Mode
raterna fick sammankallande i revisionen, två vice ordförande och tre andre vice 
ordförande. Centerpartiet fick en andre vice ordförande. Folkpartiet och miljö
partiet samverkade med centern och moderatenia och blev representerat. Krist
demokraterna fick inga platser.68“

En koalitionsteoreti.sk analys av samarbetet mellan socialdemokraterna och 
vänsterpartiet visar att det var en minimal winning coaltion. Den innehöll alltså 
inte något överflödigt parti.68’ Däremot uppfyllde koalitionen inte kriterierna för

678 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1988-11-21, §§ 115-1 16, och 1988-12-19, §§ 
139-140.

679 Bäck, Hanna 2003 s 80-90.
680 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1991-11-24, §§ 77-78, och 1991-12-09, § 94.
681 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1994-11-28, §§ 64-65, och 1994-12-19, § 72.
682 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 1998-11-23, §§ 106-107. och 1998-12-14, § 

128.
681 Bäck, Hanna 2003 s 1-17.



att vara en minimum winning coalition.6X4 Koalitionen mellan socialdemokrater
na oci vänstern uppfyllde kraven för en minimal connected winning coalition, då 
den cels var en koalition utan överflödiga partier, dels låg partierna intill var
andra på vänster-höger-dimensionen.6Xx

Koalitionen kan även analyseras med hjälp av Gunnar Sjöbloms modell för 
partiers utgångspunkter vid koalitionsbildande. Punkt ett om realiserande av par
tiprogrammet kräver egentligen en studie av partiernas lokala program, men utan 
sådana studier kan det antas att det inte fanns så stora skillnader mellan social
demokraterna och vänstern. För socialdemokraternas del bör det inte ha varit sär
skilt svårt att realisera de delar av partiprogrammet som innebar en mer traditio
nell socialdemokratisk politik. En intervju med socialdemokraten Ragnar Lind
berg ger vid handen att samarbetet med vänstern tedde sig logiskt och var inte 
kontroversiellt i partiet.

Utifrån punkten om röstmaximering borde det vara en fördel med att gå i koa
lition med vänstern, då socialdemokraterna förlorat fem mandat, medan vänstern 
hade gått fram fyra. Det tyder på ett väljarflöde från socialdemokraterna till 
vänsterpartiet. Genom att binda upp vänsterpartiet i en koalition borde det med
föra att partiet fick ta ett större ansvar, då vänstern tidigare hade uppträtt som ett 
oppositionsparti. För vänsterpartiets del innebar koalitionen större risker utifrån 
perspektivet om röstmaximering.

När det gäller maximeringen av parlamentariskt inflytande kan koalitionen 
med vänstern inte ha varit optimal för socialdemokraterna, då vänstern och mo
deraterna var fullmäktiges näst största parti. Utifrån det hade en koalition med 
miljöpartiet varit bättre, då detta parti bara hade två mandat och därmed inte 
hade kunnat kräva lika stort inflytande. Koalitionen med vänstern innebar att det 
parlamentariska inflytandet behölls på en hög nivå. För vänstern imiebar koali
tionen med socialdemokraterna en maximering av inflytandet utifrån vad som 
hade gällt då socialdemokraterna hade egen majoritet.

Den sista punkten i modellen om att upprätthålla partiets sammanhållning var 
ur socialdemokratiskt perspektiv inte så problematisk, då partiet under lång tid 
hade uppvisat en enad front. För vänsterns del kunde det finnas en viss risk för 
att koalitionen innebar påfrestningar på den inre sammanhållningen. Antagandet 
bygger på att partiet åtminstone i praktiken hade varit i oppositionsställning i 
kommunen hela tiden sedan kommunsammanläggningen 1971. 1 realiteten blev 
det dock inte några inre spänningar under den tid som koalitionen bestod.6X6

Koalitionen mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet höll mindre än hal
va valperioden. Våren 2000 gick de båda partierna skilda vägar.i,x7 Det är tänk
bart att se brytningen som ett utslag för att båda partierna hade svårt att anpassa 
sig till den nya situationen som uppstod när socialdemokraterna inte längre hade 
egen majoritet. Den politiska kulturen i kommunen var rimligen till stor del upp- 684 685 686 687

684 Bäck, Hanna 2003 s 72ff.
685 Bäck, Hanna 2003 s 72ff.
686 Sjöblom 1968 s 73-87 och intervjuer med Ragnar Lindberg (s) 2006-05-03 och Jan Andersson 

(v) 2006-05-03.
687 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2000-05-08, § 34.



byggd utifrån denna förutsättning.6SS Socialdemokraterna fann snabbt en ny koa
litionspartner i form av moderaterna, varför nya styrelser och nämnder valdes i 
maj 2000. Samarbetet innebar att socialdemokraterna tog alla ordförandeposter. 
Moderaterna fick fyra förste vice ordförande och två andre vice ordförande. Vi
dare fick centern två andre vice ordförande. Folkpartiet och miljöpartiet behöll 
sin representation, men kristdemokraterna blev utan.6W

En koalitionsteoretisk analys visar att samarbetet mellan socialdemokraterna 
och moderaterna var en minimal winning coaltion. Den uppfyllde däremot inte 
kravet på att vara en minimum winning coalition.688 689 690 691 1 kontrast till samarbetet 
med vänstern var inte koalitionen någon minimal connected winning coalition, 
då de båda partierna inte låg intill varandra på vänster-höger-dimensionen. En 
dimension där partierna dock hade beröringspunkter var näringslivsfrågor och 
kommunalekonomiska frågor, alltså en slags ekonomidimension.6,1 Det är också 
möjligt att partierna låg intill varandra på den gröna dimensionen, i det här fallet 
de partier som var minst för miljöprofilering.69~

Om denna koalition analyseras med hjälp av Sjöbloms modell borde både so
cialdemokraterna och moderaterna ha svårigheter att realisera sina program. Par
tierna fick prioritera frågor som fanns i mittfältet. Även när det gäller röstmaxi- 
mering borde koalitionen vara problematisk för båda partierna, då de var hu- 
vudmotståndama i politiken på nationell nivå. För moderaterna var koalitionen 
en maximering av inflytandet. För socialdemokraterna bör inte inflytandet ha 
skilt sig i relation till koalitionen med vänstern. Koalitionen med moderaterna 
bör ha varit en risk utifrån att upprätthålla partisammanhållningen.69’

Valet 2002 gav åter socialdemokraterna egen majoritet i fullmäktige. Samar
betet med moderaterna gav sålunda inga negativa effekter. Styrelseformen blev 
en återgång till den praxis som fanns åren 1977-1994, där majoriteten tog hand 
om ordförandeposterna, medan minoriteten fick alla vice ordförandeposter. En 
andre vice ordföranden behölls i fullmäktige och kommunstyrelsen. I kommun
styrelsen tog majoriteten ordförande och förste vice ordförande, medan minorite
ten fick en andre vice ordförande. Socialdemokraterna fick nio ordförandeposter. 
Centerpartiet fick utse en ordförande (revisionen), fyra vice ordförande och en 
andre vice (kommunstyrelsen). Moderaterna erhöll fyra vice ordförande. Väns
tern fick en andre vice ordförande.6’4 Valet 2002 innebar en återgång till en en- 
partiregering i Lessebo kommun, vilket var en normalitet i fråga om den politis
ka kulturen.

688 Intervjuer med Ragnar Lindberg (s) 2006-05-03 och Jan Andersson (v) 2006-05-03.
689 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2000-05-08, $§ 34 och 37 samt 2000-06-19, !j 

58, samt intervju med Jan-Olof Franzén (m) 2006-05-03.
690 Bäck, Manna 2003 s 1-17 och 72ff.
m Intervjuer med Ragnar Lindberg (s) 2006-05-03 och Jan-Olof Franzén (m) 2006-05-03. Närings- 

livsfrågorna nämns också i den överenskommelse om valteknisk samverkan som partierna skrev på 
och som finns som bilaga till fullmäktiges protokoll. Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo 
kommun 2000-05-08, § 34, bilaga.

692 Bäck, Hanna 2003 s 63ffoch 138-162.
691 Sjöblom 1968 s 73-87.
694 Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2002-11-25, §§ 78-79 och 81, och 2002-12- 

16, §ij 92-93.



Konflikt eller konsensus
Förekomsten av voteringar i fullmäktige framgår av tabellen nedan.

Tabell 54 Antalet och andelen voteringar i Lessebo fullmäktige 1971-2002

År Konfliktdimension Totalt Antal
ärenden

Andel voteringar 
(procent)Parti Geografi Annan

1971 7 1 4 12 180 7
1972 2 0 0 2 137 1
1973 2 0 0 2 106 2
1974 0 1 4 5 150 3
1975 4 1 3 8 126 6
1976 1 0 1 2 132 2
1977 2 0 0 2 141 1
1978 5 0 2 7 149 5
1979 1 1 2 4 143 3
1980 3 0 0 3 126 2
1981 3 0 0 3 122 2
1982 3 0 0 3 112 3
1983 1 0 1 2 123 2
1984 3 0 0 3 138 2
1985 2 0 0 2 105 2
1986 0 0 0 0 115 0
1987 1 0 1 2 120 2
1988 1 0 0 1 141 1
1989 0 0 0 0 111 0
1990 1 0 1 2 106 2
1991 1 0 0 1 97 1
1992 3 0 2 5 91 5
1993 0 0 0 0 98 0
1994 1 0 0 1 77 1
1995 6 0 0 6 92 7
1996 2 0 0 2 115 2
1997 12 0 0 12 106 11
1998 10 0 0 10 134 7
1999 4 0 0 4 95 4
2000 14 0 0 14 114 12
2001 11 0 1 12 83 14
2002 4 0 1 5 94 5
Totalt 110 4 23 137 3779 4

Källa: Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo kommun 1971-2002, länsstyr
elsens sammanräkningsprotokoll för valen till kommunfullmäktige 1970-1994 
och www.val.se för valen 1998-2002.



Antalet ärenden som har avgjorts efter votering kan inte ses som särskilt högt. 
Av voteringarna har 80 procent haft en partipolitisk dimension. När det gällde 
kopplingen till styrelseformen går det inte att dra några långtgående slutsatser. 
Under valperioden 1974-1976, då socialdemokraterna hade en nästintill maxi
mal majoritetsmarkering, var inte voteringarna fler än under valperioderna när
mast före och efter. Det går inte heller att bestämt hävda att den maximala majo
ritetsmarkeringen tillkom genom att det hade varit en hög konfliktnivå under den 
gångna mandatperioden, med undantag för startåret 1971. Det första året var 
nämligen antalet konflikter högt sett till hela tidsperioden 1971-2002. En för
klaring till det bör vara att en kommunsammanläggning i viss mån handlar om en 
sammansmältning av något divergerande politiska kulturer.

Antalet geografiskt betingande konflikter har varit tämligen få, trots att det i 
kommunen har funnits två nästan jämnstora tätorter, Lessebo och Hovmantorp. 
De partipolitiska konflikterna har till stor del kretsat kring socialdemokraterna. 
Voteringarna har i allmänhet antingen drivits fram av vpk/vänsterpartiet eller av 
de borgerliga partierna, men har sällan haft framgång, då socialdemokraterna har 
uppvisat en god sammanhållning. Samarbete mellan vpk/vänsterpartiet och alla 
de borgerliga partierna på en gång har inte varit vanligt förekommande.

Den högre konfliktnivån under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
hade främst två orsaker. För det första var det en hög aktivitet från miljöpartiets 
sida, som inte helt sällan samarbetade med centern, folkpartiet och vänsterpartiet 
i frågor som ofta hade någon form av miljödimension. För det andra hade inte 
socialdemokraterna någon egen majoritet under perioden 1999-2002, varför det 
politiska läget framstod som mer öppet än tidigare. Dessutom bröts koalitionen 
mellan de båda socialistiska partierna år 2000, varvid vänsterpartiet återgick till 
en oppositionsroll och drev fram en del voteringar. Det valtekniska samarbetet 
mellan socialdemokraterna och moderaterna mellan åren 2000 och 2002 gav inte 
så stora avtryck i sakpolitiken. Moderaterna hade även under dessa år en hel del 
samarbete med centern i sakfrågor. Då det sällan förekom samarbete mellan de 
borgerliga partierna och vänsterpartiet klarade ändå socialdemokraterna i regel 
att få majoritet för sina förslag.

Sammanfattning
1 Lessebo kommun tillämpades bara samlingsstyre under åren 1971-1973 och 
dessutom var det fråga om ett väldigt begränsat samlingsstyre, som i många av
seenden mer påminde om ett samlingsstyre med maximal majoritetsmarkering. 
Socialdemokraterna tog nämligen i flertalet organ hand om både ordförande- och 
vice ordförandeposterna. Mandatperioden 1974-1976 var det, med ett litet un
dantag, samlingsstyre med maximal majoritetsmarkering. Därefter blev det sam
lingsstyre med normal majoritetsmarkering. Under valperioden 1999-2002 sak
nade socialdemokraterna egen majoritet, varvid partiet först samarbetade med 
vänstern och sedan med moderaterna, utan att någon gång behöva släppa någon 
ordförandepost. Det kan ses som ett utryck för partiets dominerande ställning i 
kommunen. Konfliktnivån i fullmäktige har i allmänhet var relativt låg. De kon
flikter som har förekommit har i allmänhet haft en partipolitisk dimension.



Tingsryds kommun 1971-2002
Tingsryds kommun tillkom 1971 till följd av en sammanslagning mellan Tings
ryds köpingskommun, Södra Sandsjö och Urshults landskommuner samt Al- 
mundsryds församling i Ryds köpingskommun, Älmeboda församling i Älmebo- 
da landskommun, I.inneryds församling i Linneryds landskommun och Väckel- 
sångs församling i Väckelsångs landskommun. Alla berörda kommuner accepte
rade samgåendet.695 696 Invånarantalet var år 1971 15 000. Av dessa var endast 48 
procent tätortsboende. Vid slutet av 2002 hade folkmängden sjunkit till 13 175 
invånare. Vid kommunsammanläggningen var 57 procent av de förvärvsarbetan
de verksamma inom industrisektorn, medan jord- och skogsbruk utgjorde 32 pro
cent av de förvärvsarbetande. Med nationella mått var det en hög siffra for sys
selsättningen inom jord- och skogsbruksbruk.606

Resultaten av valen till fullmäktige 1970-2002 redovisas i tabellen nedan.

Tabell 55 Mandatfördelningen vid valen till kommunfullmäktige 
i Tingsryds kommun 1970—2002

Valår S Vpk/V Mp C Fp M Kds/Kd Övriga Summa
1970 14 2 — 17 4 8 — 1)4 49
1973 15 2 — 19 2 8 — 2)3 49
1976 16 2 — 20 2 8 1 — 49
1979 16 2 — 18 3 9 1 — 49
1982 17 2 1 16 1 11 1 — 49
1985 18 2 1 14 3 10 1 — 49
1988 17 1 2 15 2 8 1 3)3 49
1991 15 1 1 16 2 9 3 4)2 49
1994 18 2 2 16 1 9 1 — 49
1998 14 3 2 10 1 12 5 .5)2 49
2002 14 2 1 12 2 11 4 6) 3 49

1) = Opolitisk samling 3 mandat och Ungdomens Framtid 1 mandat.
2) = Opolitisk samling 1 mandat och Ungdomens Framtid 2 mandat.
3) = För kommunens bästa FKB.
4) = Ny Demokrati.
5) = Framtidspartiet.
6) = Framtidspartiet.

Källa: Allmänna valen 1970-2002.

695 Kammarkollegiets yttrande 1970-04-03 och Ivarsson 1992 s 54.
696 Folk- och Bostadsräkningen 1970. Sveriges kommunkalender 1971 s 213 och Stalislisk Årsbok 

2004 s 65.



De borgerliga partierna har vid nästan samtliga val erhållit en klar majoritet i 
kommunfullmäktige. Centern har vid alla val utom 1998 varit största borgerliga 
parti. År 1998 råkade partiet ut för ett verkligt ras och tappade sex mandat. Ett 
utmärkande drag for borgerligheten har också varit att centerpartiet och modera
terna vid flertalet val haft majoritet i fullmäktige utan att behöva förlita sig på 
stöd från folkpartiet och Kds/Kd. De socialistiska partierna har som bäst kommit 
upp i 20 mandat, vilket var fallet 1985 och 1994.

Styrelseformer
När fullmäktige på hösten 1970 valde styrelser och nämnder for perioden 1971- 
1973 formerades ett samlingsstyre. Den borgerliga majoriteten tog flertalet ord
förandeposter, men socialdemokraterna fick ändå god utdelning. Centerpartiet 
fick fyra ordförandeposter: kommunstyrelsen, centrala byggnadskommittén, ut- 
tagningsnämnden och tratiksäkerhetskommittén samt sex vice ordförande. Mo
deraterna fick två ordförande, byggnadsnämnden och sociala centralnämnden 
samt tre vice ordförande. Folkpartiet fick tillsätta ordförande i fritidsnämnden. 
Socialdemokraterna fick fem ordförande: valberedningen, kommunfullmäktige, 
skolstyrelsen, kulturnämnden och hälsovårdsnämnden. Socialdemokraterna tog 
bara strid om ordförandeposten i byggnadsnämnden och förde fram en kandidat, 
men förlorade voteringen. En socialdemokratisk politiker anmälde reservation 
vid valet av ledamöter i kulturnämnden. Även de mindre partierna i fullmäktige 
blev väl representerade. Folkpartiet fick platser i tunga nämnder som kommun
styrelsen, skolstyrelsen och sociala centralnämnden. Även det lokala partiet opo
litisk samling blev representerat. Vpk fick ledamöter i mer peri fera organ/ ’7 Att 
socialdemokraterna fick fem ordförandeposter kan kanske ha varit en metod för 
att låta den nya kommunen få en bra start. Det kan även ses som ett uttryck för 
en politisk konsensuskultur.

Valet år 1973 innebar inga stora förändringar av mandatfördelningen. Centern 
och moderaterna kom dock överens om att centern skulle ta över posten som ord
förande i fullmäktige. Det ledde till en konflikt med socialdemokraterna, som an
såg att de borde få behålla posten. De borgerliga partierna var beredda att ge so
cialdemokraterna tre ordförande. Socialdemokraterna ställde ultimativt krav, om 
inte partiet fick ordförande i fullmäktige skulle partiet inte ta någon presidiepost. 
De borgerliga partierna gav inte vika, utan höll fast vid linjen att överta ordfö
randeposten i fullmäktige, vilket innebar att socialdemokraterna drev frågan till 
votering i fullmäktige, där centerns kandidat segrade. Alla ledamöter från social
demokraterna och vpk reserverade sig. Då socialdemokraterna inte ändrade upp
fattning blev posterna som ordförande och vice ordförande i styrelser och nämn
der en fråga för centern och moderaterna. Det blev ett samlingsstyre med maxi
mal majoritetsmarkering. Centern fick nio ordförande: valberedningen, fullmäk
tige, kommunstyrelsen, centrala byggnadskommittén, uttagningsnämnden, trafik- 
säkerhetskommittén, fritidsnämnden, skolstyrelsen och revisorerna samt sex vice 697

697 Protokoll valberedningen i Tingsryds kommun 1970-12-14, §§ 1-43 (valda 1971-1973), och 
protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1970-12-29, §§ 6-33 (valda 1971-1973).



ordförande. Moderaterna fick totalt fem ordförandeposter: valnämnden, bygg
nadsnämnden, kulturnämnden, sociala centralnämnden och hälsovårdsnämnden 
samt åtta vice ordförandeposter. Utöver voteringen om ordförande i fullmäktige 
förekom även en votering om en post som suppleant i kommunstyrelsen, vilket 
nännast var en intem socialdemokratisk motsättning. De mindre partierna förlo
rade nästan hela sin representation i de kommunala organen. Det enda undanta
get var att folkpartiet fick en ledamot i kommunstyrelsen.69S Den konsensusinrik- 
tade politiska kulturen som fanns vid valen till styrelser och nämnder år 1970 
hade delvis gått förlorad till följd av en låsning mellan de båda politiska blocken.

När koalitionsteorierna skall appliceras på den borgerliga koalitionen under 
perioden 1974-1976 uppstår frågan om det skall ses som ett samarbete mellan de 
tre borgerliga partierna eller enbart mellan centern och moderaterna. Om det ses 
som ett samarbete mellan centern och moderaterna var det en minimal winning 
coalition, då den bara innehöll de partier som krävdes för att nå majoritet. Om 
däremot folkpartiet räknas in var det fråga om en oversized government, som 
alltså innehöll ett parti mer än vad som behövdes för att nå majoritet. Även om 
koalitionen ses som ett tvåpartisamarbete var det inte någon minimum winning 
coalition, då den hade 27 mandat. Det hade varit möjligt att bilda fyra koalitioner 
som hade 25 mandat. Teorin om minimal connected winning coalition uppfylls 
under vissa förutsättningar. Om det handlade om ett samarbete mellan centern 
och moderaterna är kriterierna uppfyllda om centern låg till höger om folkpartiet 
på vänster-höger-dimensionen, vilket inte är osannolikt. Om det istället var ett 
samarbete mellan tre borgerliga partier är det inga bekymmer med att de tre par
tierna låg intill varandra på vänster-höger-dimensionen, men det faller ändå på 
att det då inte var fråga om någon minimal winning coalition.6 ’9

En analys med Gumiar Sjöbloms modell kan fokusera på alla de tre stora par
tierna, centern, socialdemokraterna och moderaterna. Det ultimativa kravet från 
socialdemokraterna ter sig inte särskilt strategiskt utifrån Sjöblolms moment om 
att maximera det politiska inflytandet, då ordförandeposten i fullmäktige inte gav 
något större inflytande. Socialdemokraternas mindre konstruktiva agerande bör 
ha varit negativt på grundval av punkten om realiserande av partiprogrammet 
och att maximera det egna politiska inflytandet. Däremot är det tänkbart att det 
kunde ha goda effekter med en oppositionsroll utifrån momenten röstmaximering 
och att upprätthålla partiets sammanhållning. Ett nära samarbete med de borger
liga partierna i ett samlingsstyre kunde innebära vissa risker för partiets väljar- 
stöd och interna sammanhållning. Centern och moderaterna önskade från början 
inte införa något samlingsstyre med maximal majoritetsmarkering. Utifrån mo
menten om att kunna realisera partiprogrammen och inflytandet i politiken måste 
det ändå ha varit en fördel med den nya styrelseformen. I fråga om röstmaxime- 
ringen bör det ha funnits en risk för att socialdemokraterna kunde ha utnyttjat sin * 699

r’98 Protokoll valberedningen i Tingsryds kommun 1973-11-27, § 6, och 1973-12-06, §§ 7-63 (valda 
1974-1976), och protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1973-11-15, §§ 2-3 , och 
1973-12-20, §§ 6-61 (valda 1974-1976), Smålansposten 1973-12-07, 1973-12-11 och 1973-12-21, 
Växjöbladel 1973-12-06 samt intervjuer med Sören Carlsson (c) 2006-03-01, Bo Jonsson (s) 2006- 
03-06 och Göran Lindblom (s) 2006-03-07.

699 Bäck. Hanna 2003 s 1-17, 72ff och 80-90.



oppositionsroll för att underblåsa eventuellt folkligt missnöje med den förda po
litiken i kommunen. I fråga om partiets inre enighet kunde det framförallt ha po
sitiva effekter, då det dels blev tier presidieuppdrag att fördela, vilket borde ha 
minskat den interna konkurrensen, dels fanns det mindre behov av att göra olika 
kompromisser över blockgränsen.700

Inte heller 1976 års kommunalval innebar några större förändringar av man
datfördelningen. Det handlade om en borgerlig majoritet som centern och mode
raterna förfogade över på egen hand. Kds blev dock representerat med ett mandat 
och de båda lokala partierna försvann. Vid kommunfullmäktiges slutliga sam
manträde framträdde tre valtekniska samarbeten: 1. Centern och moderaterna. 2. 
Socialdemokraterna. 3. Folkpartiet, kds och vpk. Förekomsten av den tredje alli
ansen var en effekt av att centern och moderaterna inte hade gett folkpartiet och 
kds några platser i styrelser och nämnder, medan socialdemokraterna hade gett 
vpk en ledamot. Tidningen Kronobergaren (s) förklarade åtgärden med att cen
tern och moderaterna var missnöjda med att folkpartiet i ett antal voteringar hade 
gjort gemensam sak med de socialistiska partierna.

De tre små partierna gick samman i en valteknisk allians som gav sju platser i 
kommunala organ. Styrelseformen ändrades från samlingsstyre med maximal 
majoritetsmarkering till samlingsstyre med majoritetsmarkering. Den nya styrel
seformen innebar att centerpartiet och moderaterna tog samtliga ordförandepos
ter samt förste vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. So
cialdemokraterna fick alla vice ordförandeposter utom fullmäktige och kommun
styrelsen, där partiet fick andre vice. Presidievalen togs i enighet. Centern fick 
elva ordförandeposter: valberedningen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
centrala byggnadskommittén, uttagningsnämnden, trafikkommittén, trafiksäker- 
hetskommittén, fritidsnämnden, skolstyrelsen, sociala centralnämnden och revi
sorerna. Moderaterna erhöll fem ordförandeposter: valnämnden, byggnadsnämn
den. kulturnämnden, hälsovårdsnämnden och överförmyndamämnden. Dessutom 
fick moderaterna uppdragen som förste vice ordförande i fullmäktige och kom
munstyrelsen.701 702

En koalitionsteoretisk analys av valperioden 1977-1979 visar att samarbetet 
mellan centern och moderaterna var en minimal winning coalition. Det var ingen 
minimum winning coalition, då centern och moderaterna hade 28 mandat. Det 
hade varit möjligt att bilda två koalitioner med 25 mandat. När det gäller teorin 
om minimal connected winning coalition uppfylls denna om centern och mode
raterna låg intill varandra på höger-vänster-dimensionen, då det inte var en över
dimensionerad koalition. 07 Det som nu ytterligare talar för det är påståendet i 
Kronobergaren (s) om att de båda stora borgerliga partierna inte var nöjda med 
att folkpartiet hade röstat ihop med socialdemokraterna i en del voteringar under 
de sista tre åren.

700 Sjöblom 1968 s 73-87.
701 Protokoll valberedningen i Tingsryds kommun 1976-12-01, §§ 3-36, protokoll kommunfull

mäktige i Tingsryds kommun 1976-10-28, §§ 2-3, 1976-12-20, 6-7, och 1976-12-29, ij§ 8-48
(valda 1977-1979), Kronobergaren 1976-12-30 och Smålansposten 1976-12-30.

702 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.



Vid valet 1979 bestod den borgerliga majoriteten i kommunen. Centern och 
moderaterna hade även denna gång egen majoritet. Det blev en fortsättning på 
den styrelseform, samlingsstyre med majoritetsmarkering, som hade inforts år 
1976. Det kunde tyda på att en mer bestående praxis för styrelseformen höll på 
att växa fram i kommunen. Den socialdemokratiska minoriteten fick uppdraget 
som förste vice ordförande i fullmäktige, istället för andre vice ordförande. Soci
aldemokraterna krävde även samma förändring i kommunstyrelsen, men förlora
de voteringen i denna fråga av praxiskaraktär. Socialdemokraterna fick alla vice 
ordförandeposter utom kommunstyrelsen. Centerpartiet fick tio ordförande: full
mäktige, valberedningen, kommunstyrelsen, centrala byggnadskommittén, tra
fikkommittén, trafiksäkerhetskommittén, fritidsnämnden, skolstyrelsen, social
nämnden och revisorerna. Moderaterna fick tillsätta fem ordförande: byggnads
nämnden, valnämnden, kulturnämnden, överförmyndamämnden och hälsovårds
nämnden. Folkpartiet erhöll representation i styrelser och nämnder och kds till
delades en ledamot i ett kommunalt bolag. De båda partierna fick ungefär lika 
god utdelning som under förra valperioden då de samarbetade med vpk. Det se
nare partiet hade samverkan med socialdemokraterna. Vid valen hade det skett 
en återgång till strikt blockpolitik i kommunen, under förutsättning att kds an
sågs ingå i det borgerliga blocket.70'

Den borgerliga valsamverkan får ur koalitionsteoretisk synvinkel ses som en 
oversized government, då folkpartiet och kds inte behövdes för att nå majoritet i 
fullmäktige. Det skulle dock ändå kunna vara tänkbart att delvis se samarbetet 
mellan centern och moderaterna om ordförandeposterna som en minimal win
ning coalition. Det handlade inte om en minimum winning coalition, då de bor
gerliga hade totalt 31 mandat. Teorin om minimal connected winning coalition 
uppfylls ur aspekten att de fyra borgerliga partierna låg intill varandra på väns- 
ter-höger-dimensionen. Däremot faller den på det andra kriteriet, då den var en 
oversized government.* 704

En analys med Sjöbloms modell kan främst behandla varför den styrande bor
gerliga koalitionen utökades från två till fyra partier, trots att det inte behövdes. 
För centern och moderaterna var samarbetet riskfritt, då deras inflytande knap
past påverkades. Det bygger på två omständigheter, dels att de inte behövde dela 
med sig av presidieuppdragen, dels kunde driva igenom sakfrågor i fullmäktige 
utan att vara beroende av stöd från de mindre partierna. Det indikerar att det inte 
skulle leda till några större risker för den interna sammanhållningen i dessa par
tier. Det medförde också att möjligheterna att realisera de lokala partiprogram
men inte påverkades i någon större utsträckning. I fråga om förutsättningarna att 
nå en röstmaximering vid kommande val kunde det snarast ha haft positiva ef
fekter att manifestera ett komplett borgerligt samarbete i kommunen. För den 
borgerliga trovärdigheten kunde det ha negativa effekter om två partier hade val
teknisk samverkan med vpk. Det kan även ha handlat om strategiskt tänkande in

7I” Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1979-11-08, § 2-4, och 1979-12-20, ij§ 29- 
66, och Smålandposten 1979-12-21.

704 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.



for kommande valperioder, om det skulle uppstå en situation där folkpartiet och/ 
eller kds skulle behövas för att få majoritet.705 706 707 *

Även kommunalvalet år 1982 gav borgerlig majoritet. Centerpartiet och mo
deraterna fick ihop 27 mandat och därmed majoritet på egen hand. En nyhet var 
dock att miljöpartiet fick ett mandat i fullmäktige. Även denna gång blev det en 
borgerlig koalition med fyra partier, men där centern och moderaterna själva tog 
hand om uppdragen i presidierna. Socialdemokraterna accepterade dock inte 
praxisen fullt ut, då partiet på samma sätt som 1979 tog strid for att få uppdraget 
som forste vice ordförande i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna tog även 
strid för att få tillsätta ordförandeposten i fullmäktige. De borgerliga segrade i 
båda voteringarna. Socialdemokraterna fick samtliga vice ordförandeposter utom 
kommunstyrelsen. Centern erhöll totalt åtta ordförandeposter: fullmäktige, valbe
redningen, kommunstyrelsen, trafiksäkerhetsnämnden, fritidsnämnden, social
nämnden, hälsovårdsnämnden, och revisorerna. Moderaterna fick tillsätta sex 
ordförandeposter: fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, valnämnden, kultur
nämnden, skolstyrelsen och överförmyndarnämnden. Folkpartiet och kds tillde
lades ett fåtal poster i styrelser och nämnder. Däremot blev vpk denna gång utan 
platser. Samma sak gällde för miljöpartiet.706 Det borgerliga samarbetet uppfyll
de inte kriterierna för teorierna om minimal winning coalition, minimum win
ning coalition och minimal connected winning coalition. Det var en oversized 
government, då folkpartiet och kds inte behövdes för att uppnå majoritet i full
mäktige.707 I fråga om Sjöbloms modell torde inget ha ändrat sig i relation till va
let år 1979.

Valet i Tingsryd 1985 gav fortsatt borgerlig majoritet, men centern och mode
raterna hade inte längre egen majoritet. Även efter detta val bildades det en bor
gerlig koalition där alla fyra partierna deltog. 1 fråga om presidieposterna skedde 
ingen breddning till fler partier. Socialdemokraterna hade fortfarande inte accep
terat den praxis för styrelseformen som de borgerliga partierna ville ha. Det blev 
votering med samma utfall. Centern fick åtta ordförande: fullmäktige, valbered
ningen, kommunstyrelsen, trafiksäkerhetsnämnden, fritidsnämnden, socialnämn
den, miljö- och hälsoskyddsnämnden och revisorerna. Moderaterna tog sex ord
förandeposter: fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, valnämnden, kulturnämn
den, skolstyrelsen och överförmyndarnämnden. Folkpartiet fick bättre represen
tation i styrelser och nämnder, medan kds behöll sin obetydliga representation. 
Vpk återkom och miljöpartiet gjorde debut i styrelser och nämnder. De båda par
tierna hade samarbete med socialdemokraterna.70X

Den koalitionsteoretiska analysen visar att den borgerliga fyrpartikoalitionen 
inte var någon minimal winning coalition, då den innehöll ett parti för mycket. 
Centern och moderaterna hade bara behövt samarbeta med antingen kds eller 
folkpartiet för att få majoritet. Koalitionen var därför en oversized government.

705 Sjöblom 1968 s 73-87.
706 Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1982-11-11, ij§ 2-4, och 1982-12-16, §§ 

25-61, och Smålandposlen 1982-12-17.
707 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
7(l>< Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1985-11-07, §§ 2-4, och 1985-12-19, §§ 

32-73. och Smålandposten 1985-12-20.



Samarbetet uppfyllde inte heller kriterierna för att vara en minimum winning 
coalition. Inte heller kriterierna för en minimal connected winning coalition upp
fylldes, då koalitionen innehöll ett parti tor mycket. Däremot låg partierna intill 
varandra på vänster-höger-dimensionen, varför teorin till hälften var uppfylld.709 710 
När det gäller Gunnar Sjöbloms modell hade inget i sak förändrats sedan valet år 
1979

Valet till fullmäktige år 1988 blev i huvudsak en upprepning av 1985 års val. 
Det blev borgerlig majoritet, men centern och moderaterna måste ha stöd av 
minst folkpartiet för att få majoritet. Då kds bara hade ett mandat hade det inte 
räckt att bara gå i koalition med detta parti. Den befintliga styrelseformen bestod 
med undantag för att minoriteten fick ordförandeposten i revisionen. Det var 
återigen en konflikt, med tillhörande votering, om vilken praxis som skulle gälla 
för kommunstyrelsens presidium. Centerpartiet erhöll sju ordförande: kommun
fullmäktige, valberedningen, kommunstyrelsen, trafiksäkerhetsnämnden, fritids
nämnden skolstyrelsen och socialnämnden. Moderaterna fick sex ordförandepos
ter: fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, valnämnden, kulturnämnden, över- 
förmyndamämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Folkpartiet och kds 
fick oförändrad representation. Samarbetet mellan socialdemokraterna, vpk och 
miljöpartiet bestod. Det nya partiet i fullmäktige, för kommunens bästa, försökte 
genom proportionella val få en ledamot i kommunstyrelsen, men det lyckades 
inte.7 0 Koalitionen var ingen minimal winning coalition, eftersom kds inte be
hövdes för att få majoritet. Samma gällde för minimum winning coalition. Krite
rierna för en minimal connected winning coalition var inte heller uppfyllda, då 
koalitionen var överdimensionerad.711 712 *

Valet år 1991 blev en borgerlig framgång. Centem och moderaterna fick nu 
åter majoritet utan stöd från folkpartiet och kds. Partiet för kommunens bästa 
försvann, men ersattes av ny demokrati. Vidare genomfördes en organisatorisk 
förändring, varvid det infördes andre vice ordförandeposter. Socialdemokraterna 
fick, med undantag för kommunstyrelsen och revisionen, utse förste vice ordfö
rande. Denna gång tog inte socialdemokraterna strid om posten som förste vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Det kunde tyda på att partiet slutligen hade god
tagit den praxis som de borgerliga hade hävdat. Centern och moderaterna delade 
på alla presidieuppdrag som gick till majoriteten. Centern fick fem ordförande: 
fullmäktige, valberedningen, kommunstyrelsen, skolstyrelsen och socialnämn
den. Moderaterna fick fem totalt ordförandeuppdrag: fastighetsnämnden, miljö- 
och byggnämnden, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt äldreomsorgs- 
nämnden. Folkpartiet och kds fick en klart begränsad representation. Vänsterpar
tiet och miljöpartiet fick en obetydlig representation genom samarbete med soci
aldemokraterna. Ny demokrati fick däremot inga platser alls.717

709 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
710 Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1988-11-03, §§ 1-3, och 1988-12-15, §§ 
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711 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
712 Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1991-11-06, §§ 2 och 5-6, och 1991-12-12,

§§44-81.



En koalitionsteoretisk analys visar att den borgerliga koalitionen var en over
sized government, då varken folkpartiet eller kds behövdes för att få majoritet. 
Det var inte heller en minimum winning coalition. En minimum winning coali
tion hade dock kunnat bildas av enbart centern och moderaterna. Inte heller krite
rierna för en minimal connected winning coalition uppfylldes.,π

Valet till Tingsryds fullmäktige 1994 blev en framgång för de socialistiska 
partierna, men den borgerliga majoriteten bestod. Centern och moderaterna be
höll även majoriteten utan stöd från folkpartiet och kds. Det blev ett fortsatt bor
gerligt samarbete, men där folkpartiet och kds tilldelades ett minimum av repre
sentation. Den praxis som hade börjat tillämpas 1991 behölls. Centern fick fem 
ordförande: fullmäktige, valberedningen, barn- och utbildningsnämnden, kom
munstyrelsen och socialnämnden. Moderaterna erhöll fyra ordförandeposter: fas- 
tighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden samt val
nämnden. Folkpartiet och kds fick enbart ersättarplatser. Vänsterpartiet och mil
jöpartiet fortsatte att ha samverkan med det socialdemokratiska partiet.14

Den koalitionsteoretiska analysen visar att det borgerliga samarbetet var en 
oversized government, varför ingen av teorierna om minimal winning coalition, 
minimum winning coalition eller minimal connected winning coalition blev upp
fylld. Den ringa representationen för folkpartiet och kds gjorde att koalitionen till 
stor del bara var ett samarbete mellan centern och moderaterna. Om koalitionen 
enbart hade bestått av dessa båda partier hade den både varit en minimal winning 
coalition och en minimum winning coalition. Den hade inte uppfyllt kriterierna 
för att vara en minimal connected winning coalition, om det inte hade varit så att 
de borgerliga partierna hade haft en annan inbördes position på vänster-höger- 
dimensionen i politiken än vad som gällde på riksplanet och i Bäcks undersök
ning i ett antal svenska kommuner år 1998.7I'

Vid 1998 års val förstärktes den borgerliga majoriteten något. Den viktigaste 
ändringen var att centerpartiet backade från 16 till 10 mandat och var inte längre 
det största borgerliga partiet. Moderaterna och kristdemokraterna gick däremot 
framåt. Ett nytt parti, framtidspartiet, tillkom. En koalition bildades mellan mo
deraterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet. Folkpar
tiets och miljöpartiets deltagande i alliansen var emellertid blygsamt. Moderater
na fick två ordförandeposterna: kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. 
Centern fick fyra ordförandeposter: kommunfullmäktige, valberedningen, barn- 
och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Kristdemokraterna 
fick två ordförandeposter: socialnämnden och valnämnden. Vänsterpartiet behöll 
genom samverkan med socialdemokraterna sina platser i styrelser och nämnder. 
Däremot blev framtidspartiet utan representation. Det blev konflikt om överför- 
myndaruppdraget, där striden stod mellan en politiker från kristdemokraterna 
och en tjänsteman, där den senare segrade. u’ 713 714 715 716

713 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
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En koalitionsteoretisk analys visar att samarbetet mellan de fyra borgerliga 
partierna och miljöpartiet var en oversized government, varför ingen av teorierna 
gällande minimal winning coalition, minimum winning coalition och minimal 
connected winning coalition därmed kunde uppfyllas. Det ena kriteriet för att 
vara en minimal connected winning coalition uppfylldes dock, då partierna låg 
intill varandra på vänster-höger-dimensionen, under förutsättning att miljöpartiet 
låg till höger om socialdemokraterna.717

Vid 2002 års val var mandatförändringama begränsade och den borgerliga 
majoriteten bestod. Det bildades en koalition mellan centern, folkpartiet och so
cialdemokraterna. Centerpartiet tog tre ordförande: barn- och utbildningsnämn
den, kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden. Socialdemokraterna fick 
fem ordförande: kommunfullmäktige, valberedningen, miljö- och byggnämnden, 
socialnämnden och valnämnden. Bland oppositionens poster i presidierna gick 
åtta till moderaterna och en till kristdemokraterna. Genom att folkpartiet ingick i 
majoriteten blev utdelningen ganska god. Kristdemokraterna, miljöpartiet och 
framtidspartiet fick genom samarbete med moderaterna viss representation i de 
kommunala organen. Däremot ställdes vänsterpartiet helt vid sidan av styrelser 
och nämnder.718 719 720

En koalitionsanalys visar att samarbetet mellan socialdemokraterna, centern 
och folkpartiet var en oversized government, då det inte var nödvändigt att ha 
med folkpartiet. Kriterierna för att vara en minimum winning coalition uppfyll
des inte heller. Det fanns tre koalitioner som precis hade fått majoritet med 25 
mandat. Teorin om minimal connected winning coalition faller på båda kriterier
na. För det första var samarbetet mellan centern, folkpartiet och socialdemokra
terna ingen minimal winning coalition. För det andra låg inte de tre partierna in
till varandra på vänster-höger-dimensionen, åtminstone inte enligt den normala 
nationella rangordningen från vänster till höger. Frågan är om det fanns någon 
annan dimension där socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet låg intill 
varandra.710 En sådan möjlig dimension kunde vara synen på den kommunala 
verksamhetens kvalitet och spridning/decentralisering till de olika delarna av 
kommunen. Vid presentationen av den nya koalitionen i Smålandsposten (m) var 
motståndet mot stora nedskärningar i den kommunala verksamheten ett viktigt 
motiv till det nya samarbetet. Centern ansåg vidare att samarbetet med modera
terna och kristdemokraterna hade fungerat dåligt under den gångna valperioden. 
Det hade gällt sakpolitiska och personliga motsättningar i socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden. I socialnämnden stod konflikten främst mellan 
centern och kristdemokraterna. Det hade dock inte varit några problem med 
samarbetet i kommunstyrelsen.7 "

717 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
718 Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2002-11-05, §§ 1-3, ocli 2002-12-19, §§ 
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En analys med Gunnar Sjöbloms modell bör fokusera på vilka utgångspunkter 
som centern hade för att samverka med socialdemokraterna. Utifrån vad partiet 
angav vid bildandet av den nya koalitionen får det anses som sannolikt att partiet 
såg större förutsättningar att realisera sitt lokala program tillsammans med soci
aldemokraterna. Samma åsikt framkommer vid en intervju med nuvarande ordfö
rande i kommunstyrelsen som representerar centern. När det gäller röstmaxime- 
ring kunde koalitionen med socialdemokraterna ha både fördelar och nackdelar. 
Fördelen låg i att väljarna borde uppskatta att partiets övergripande profilfråga 
om en bra och decentraliserad kommunal service kunde förverkligas. Den nega
tiva aspekten gällde att partiet svek det borgerliga samarbetet. Denna risk disku
terades internt inom centern och det ansågs finnas fog för en sådan rädsla. Hos 
den äldre generationen i partiet fanns det en inbyggd skepsis mot ett samarbete 
med socialdemokraterna.

Sjöbloms tredje punkt avser att maximera det politiska inflytandet. För cen
terpartiets del var denna punkt med stor sannolikhet av central betydelse. Det 
handlade särskilt om uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen. Enligt cen
terns företrädare gjorde moderaterna anspråk på att behålla posten som ordföran
de i kommunstyrelsen, vilket centern inte kunde godta. Uppfattningen delades 
dock inte av moderaterna, som menade att förhandlingarna aldrig kom så långt 
att frågan om ordförandeposten i kommunstyrelsen blev föremål för mer ingåen
de överläggningar. Moderaterna ansåg dessutom att sakfrågorna borde klaras ut 
innan det blev några detaljerade förhandlingar om uppdragen. Vid överläggning
arna med socialdemokraterna fick centern däremot besked om att socialdemokra
terna inte aspirerade på denna post. utan den skulle i händelse av samarbete mel
lan centern och socialdemokraterna tillfalla centern. Ett samarbete med center
partiet var en väg till inflytande för socialdemokraterna. Samarbetet mellan cen
terpartiet och socialdemokraterna i Jönköpings kommun var en inspirationskälla 
för socialdemokraterna i Tingsryd.

Gunnar Sjöbloms punkt om partiets inre sammanhållning är intressant, i fråga 
om centern. Vid intervjun med kommunstyrelsens ordförande framkom det att 
det fanns divergerande åsikter inom centern i fråga om vilka koalitionspartners 
som partiet skulle välja. Bland dagens aktiva centerpolitiker fanns det en stor 
samstämmighet om att samarbete borde ske med socialdemokraterna. Däremot 
fanns det en viss oenighet bland partiets medlemmar om det skulle ske samarbete 
åt höger eller vänster. Främst bland den äldre och kanske något mer konservativa 
generationen fanns det en del röster som ansåg att partiet borde fortsätta med det 
borgerliga samarbetet. I detta samarbete hade centern och moderaterna varit den 
hårda käman sedan 1971.'-l Denna motsättning inom centern ter sig inte direkt 
förvånande och kan relateras till samma konflikt inom centerpartiet på nationell 
nivå. 721

721 Sjöblom 1968 s 73-87 samt intervjuer med Bo Jonsson (s) 2006-03-06, Marie-Louise Hilmers- 
son (c) 2006-05-16, Arne Karlsson (m) 2006-06-04 och Inge Strandberg (m) 2006-06-04.



Konflikt eller konsensus
Antalet voteringar i fullmäktige åren 1971-2002 framgår av tabellen nedan.

Tabell 56 Antalet och andelen voteringar i Tingsrvds fullmäktige 
1971-2002

År Konfliktdimension Totalt Antal
ärenden

Andel voteringar 
(procent)Parti Geografi Annan

1971 5 3 5 13 282 5
1972 4 2 6 12 273 4
1973 3 1 5 9 248 4
1974 7 1 1 9 384 2
1975 3 0 7 10 272 4
1976 4 1 4 9 230 4
1977 16 0 3 19 290 7
1978 17 1 0 18 232 8
1979 14 0 1 15 267 6
1980 24 0 3 27 211 13
1981 12 0 3 15 208 7
1982 21 0 4 25 221 11
1983 17 0 5 22 202 11
1984 17 0 3 20 223 9
1985 19 0 1 20 247 8
1986 23 0 9 32 186 17
1987 28 1 3 32 229 14
1988 17 0 0 17 267 6
1989 10 0 2 12 200 6
1990 15 1 1 17 212 8
1991 37 0 2 39 241 16
1992 34 1 1 36 196 18
1993 19 2 1 22 180 12
1994 11 0 3 14 224 6
1995 21 0 0 21 158 13
1996 26 1 2 29 189 15
1997 18 0 5 23 163 14
1998 21 0 7 28 199 14
1999 7 0 3 10 157 6
2000 5 0 3 8 162 5
2001 5 0 0 5 136 4
2002 2 0 3 5 199 3
Totalt 482 15 96 593 7088 8

Källa: Protokoll kommunalfullmäktige i Tingsryds kommun 1971-2002, läns
styrelsens sammanräkningsprotokoll for valen till kommunfullmäktige 1970— 
1994 och www.val.se for valen 1998-2002.



Andelen voteringar i fullmäktige måste betecknas som tämligen hög. I medeltal 
har det förekommit 19 voteringar årligen. Av voteringarna har 81 procent haft en 
partipolitisk konfliktdimension. Den höga andelen voteringar får ses som ett ut
tryck för att den socialdemokratiska minoriteten under en lång tid har bedrivit en 
tydlig oppositionspolitik och utmanat de borgerliga på en rad punkter. Det har 
främst skett genom att vilja bedriva en mer expansiv politik. Det har sålunda inte 
handlat om en borgerlig tankemässig dominans i kommunalpolitiken. När det 
gällde kopplingen till styrelseformen kan det konstateras att konfliktnivån fak
tiskt var något högre under samlingsstyret 1971-1973 än vad som var fallet un
der den borgerliga maximala majoritetsmarkeringen åren 1974-1976. Det var 
istället övergången från samlingsstyre med maximal majoritetsmarkering till ett 
samlingsstyre med majoritetsmarkering som väsentligt höjde konfliktnivån från 
och med perioden 1977-1979. Egentligen borde det ligga närmare till hands att 
utvecklingen hade gått åt andra hållet när majoritetsmarkeringama blev mindre.

Det finns fyra tänkbara förklaringar till att konfliktnivån steg från och med 
1977. För det första hade socialdemokraterna lokalt genomgått en viss genera
tionsväxling, där yngre politiker nu fick möjlighet att formulera partiets linje i 
riktning mot en mer profilerad och ideologisk linje. För det andra hade socialde
mokraterna på riksplanet hamnat i opposition, varför det kunde finnas motiv att 
aktivera oppositionspolitiken även lokalt. För det tredje hade centern och mode
raterna ett nära samarbete inom majoriteten och var kanske inte så benägen att 
försöka nå uppgörelser som innefattade socialdemokraterna. För det fjärde kan 
det ha handlat om att de personliga relationerna mellan de ledande företrädarna 
inom majoritet och minoritet inte var de bästa. Det kan slutligen noteras att det 
inte var helt ovanligt att folkpartiet och kds gjorde gemensam sak med socialde
mokraterna i vissa frågor. Utifrån det mönstret ligger det nära till hand att place
ra folkpartiet till vänster om centern under 1970- och 1980-talen.

Sammanfattning
I Tingsryds kommun har de borgerliga partierna i form av centern och moderata 
samlingspartiet dominerat politiken, både i fråga om styrelseformen och det sak
politiska innehållet. Den socialdemokratiska minoriteten har dock fört en egen 
tydlig oppositionspolitik, vilket har medfört ett stort antal voteringar i fullmäkti
ge. Denna oppositionspolitik har framförallt handlat om att vilja bedriva en något 
mer expansiv politik gällande utbyggnaden av den kommunala verksamheten. 
Under den första valperioden var det samlingsstyre i kommunen, därefter sam
lingsstyre med maximal majoritetsmarkering under en period, dock på initiativ 
av minoriteten. Under åren 1977-2002 tillämpades samlingsstyre med borgerlig 
majoritetsmarkering och från år 2003 blev det blocköverskridande majoritets
markering, med centern, folkpartiet och socialdemokraterna som den styrande 
majoriteten. Skillnaden låg i att socialdemokraterna tog över den roll som cen
terns koalitionspartner som tidigare hade innehafts av moderaterna. Det skedde 
däremot ingen förändring av praxisen för styrelseformen som hade gällt alltsedan 
år 1977. Socialdemokraterna godtog alltså den praxis om fördelningen av plat
serna i kommunstyrelsens presidium som partiet drev till votering vid fyra tillfäl
len i rad åren 1979 till 1988.



Uppvidinge kommun 1971-2002
Uppvidinge kommun bildades år 1971 genom en sammanslagning av Åseda och 
Lenhovda köpingskommuner samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. 
Sammanslagningen skedde delvis med tvång, då Åseda köping inte godtog ett 
samgående 1971.* 721 722 Folkmängden uppgick 1971 till 12 105 invånare. Av dessa 
var 68 procent bosatta i tätorter. Vid utgången av 2002 var invånarantalet 9580. 
Kommunen hade år 1971 karaktär av industrikommun, där 56 procent av de ar
betande var verksamma inom industrisektorn. Jord- och skogsbruk stod för 16 
procent.72’

Tabell 57 Mandatfördelningen vid valen till kommunfullmäktige 
i Uppvidinge kommun 1970—2002

Valår S Vpk/V Mp c Fp M Kds/Kd Övriga Summa
1970 18 3 — 13 3 4 — — 41
1973 18 3 ___ 13 3 4 — — 41
1976 17 3 --- 14 3 4 — — 41
1979 17 3 — 13 3 5 — — 41
1982 18 2 — 12 2 6 1 — 41
1985 18 2 — 11 3 6 1 — 41
1988 18 3 1 11 3 4 1 — 41
1991 16 2 — 12 3 6 2 — 41
1994 20 3 — 10 2 5 1 — 41
1998 15 5 1 9 2 6 3 — 41
2002 18 4 — 9 2 5 3 — 41

Källa: Allmänna valen 1970-2002.

Majoritetsläget i fullmäktige har varierat en hel del mellan de båda traditionella 
politiska blocken. Det socialistiska blocket har fått majoritet vid fem tillfällen, 
1970, 1973, 1988, 1994 och 2002. De borgerliga partierna har också erhållit ma
joritet vid fem val, nämligen 1976, 1979, 1982, 1985 och 1991. Vid ett val, 1998, 
uppstod det som benämns annan majoritet, vilket i det här fallet innebar att mil
jöpartiet fick en vågmästarposition, då de två blocken fick 20 mandat vardera.

722 Protokoll kommunalfullmäktige i Åseda köpingskommun 1970-02-12, § 1, protokoll kommunal
fullmäktige i Lenhovda köpingskommun 1969-12-22, § 108, och 1970-01-27, § 4, protokoll kom
munalfullmäktige i Nottebäcks landskommun 1970-01-19, § I, protokoll kommunalfullmäktige i 
Älghults landskommun 1970-01-27, § 7, och 1970-02-10, § 18, regeringsbeslut 1970-04-29 och 
Ivarsson 1992 s 54f.

721 Folk- och Bostadsräkningen 1970, Sveriges kommunkalender 1971 s 218 och Statistisk Årsbok
2004 s 65.



Styrelseformer
I det fullmäktige som valdes 1970 var ställningen mellan de två politiska blocken 
mycket jämn, det socialistiska blocket hade 21 mandat och det borgerliga 20. 
Valen till de kommunala organen innebar ett samlingsstyre. Socialdemokraterna 
tillsatte åtta ordförandeuppdrag: fullmäktige, valberedningen, kommunstyrelsen, 
skolstyrelsen, centrala byggnadskommittén, fritidsnämnden, lönenämnden och 
trafiksäkerhetskommittén. Centern fick två ordförande: sociala centralnämnden 
samt skogs- och vägnämnden. Folkpartiet erhöll två: byggnadsnämnden och kul
turnämnden. Moderaterna tog också hand om två: hälsovårdsnämnden och uttag- 
ningsnämnden. I fråga om uppdragen som vice ordförande gick de med två un
dantag till det politiska block som inte hade ordförandeposten. Det gällde dels 
kommunstyrelsen, där socialdemokraterna tillsatte såväl ordförande som vice 
ordförande, dels uttagningsnämnden där de borgerliga fick båda posterna. Vpk 
fick en ledamot och några suppleanter, bl.a. i kommunstyrelsen. Partiet missgyn
nades antagligen beroende på att det var samlingsstyre i kommunen.

Fyra av presidiepostema och ett organ valdes efter votering i fullmäktige, ord
förande och vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamöter och ordförande i cen
trala byggnadskommittén samt ordförande i sociala centralnämnden. Vid valet av 
ordförande i kommunstyrelsen segrade en socialdemokrat över en centerpartist 
med 21 mot 20, vilket tyder på att ledamöterna fullständigt röstade utifrån block
tillhörighet. Konflikten hade ingen geografisk grund, då båda personerna var bo
satta i Älghults kommun. När det sedan valdes vice ordförande i kommunstyrel
sen stod valet mellan en socialdemokrat från Åseda och en centerpartist från 
Älghult. Den vanns av socialdemokraten. Voteringen bör främst ha varit partipo
litisk, men det är tänkbart att de borgerliga ledamöter som röstade på den social
demokratiska företrädaren främst var bosatta i Åseda och inte fann det lämpligt 
att hela presidiet kom från Älghults gamla kommun. Voteringen gällande centra
la byggnadskommittén gällde både ledamöter och ordförande. Ordförandevalet i 
kommittén stod mellan en socialdemokrat från Åseda och en centerpartist från 
Älghult. Den socialdemokratiske kandidaten segrade. Den sista voteringen gällde 
ordförande i sociala centralnämnden. Valberedningen hade föreslagit en center
partist från Åseda. På fullmäktiges möte yrkade en centerkvinna från Lenhovda 
att en moderat kvinna från Lenhovda istället skulle väljas. Enligt Växjöbladet (c) 
var motivet att ordförande borde vara bosatt i Lenhovda, då socialkontoret skulle 
förläggas till Lenhovda. Vid den slutna voteringen segrade centerpartisten från 
Åseda knappt. 4

Valet år 1973 gav fortsatt socialistisk majoritet. Vid valen till styrelser och 
nämnder för 1974-1976 behölls samlingsstyre med ungefär samma uppdelning 
som 1971-1973. Socialdemokraterna fick nio ordförande: valberedningen, full
mäktige, kommunstyrelsen, hälsovårdsnämnden, skolstyrelsen, valnämnden, fri
tidsnämnden, personalnämnden och trafiksäkerhetskommittén. Centern fick fyra 
poster: sociala centralnämnden, byggnadsnämnden, kulturnämnden samt skogs- 724

724 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1970-11-09, 2-5, och 1970-12-14. i; 9
(valda 1971-1973), Smålandposten 1970-12-12 och 1970-12-15, Växjöbladet 1970-12-16 samt in
tervjuer med Arne Johansson (s) 2006-03-06 och Vivi Johansson-Svanberg (c) 2006-05-1 2.



och vägnämnden. Moderaterna fick bara tillsätta ordförande i uttagningsnämn- 
den, medan folkpartiet blev utan ordförandepost. Av uppdragen som vice ordfö
rande fick socialdemokraterna sju, varav tvä andre vice ordförande, centern fem 
och moderaterna fyra. Valet av en andre vice ordförande i sociala centralnämn
den var det enda som medförde oenighet i fullmäktige, dock utan votering. Vpk 
blev bättre representerat än tidigare genom att få fyra ordinarie ledamöter.725

Valet 1976 resulterade i borgerlig majoritet i fullmäktige. Det skedde även en 
övergång till samlingsstyre med majoritetsmarkering. Det senare innebar att den 
nya borgerliga majoriteten tog hand om samtliga ordförandeposter. Det gjordes 
ett litet undantag för naturvårdsrådet, där en socialdemokrat var ordförande. Det
ta organ var inte en regelrätt styrelse eller nämnd, varför det ändå får ses som ett 
samlingsstyre med majoritetsmarkering. Socialdemokraterna fick tillsätta alla 
uppdrag som vice ordförande, med undantag för uttagningsnämnden. Centern er
höll tio ordförande: valberedningen, fullmäktige, kommunstyrelsen, sociala cen
tralnämnden, hälsovårdsnämnden, skolstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden, 
personalnämnden och trafiksäkerhetskommittén. Moderaterna fick tre ordföran
de: byggnadsnämnden, valnämnden och uttagningsnämnden. Folkpartiet fick en 
ordförandepost, i skogs- och vägnämnden. Partiet blev också ganska väl företrätt 
med ledamöter och suppleanter i de kommunala organen. Det var en kontrast till 
vpk, som endast blev representerat i valberedningen. Det blev en votering i full
mäktige. Det gällde posten som överförmyndare, där en centerpolitiker slog ut en 
socialdemokrat.7'6 Det fanns i praktiken en uppgörelse om att det block som 
vann valet också skulle ta alla ordförandeposter.7'7

En koalitionsteoretisk analys för perioden 1977-1979 visar att den borgerliga 
koalitionen var en minimal winning coalition, då alla de tre borgerliga partierna 
behövdes för att få majoritet.728 Det borgerliga samarbetet uppfyllde även kriteri
erna för att vara en minimum winning coalition, då den fick majoritet med mins
ta möjliga marginal, 21 av 41 mandat.729 Det handlade även om en minimal con
nected winning coalition, då partierna dels låg på en rad på vänster-höger- 
dimensionen, dels var en minimal winning coaltion.7’11

En övergripande värdering med hjälp av Gunnar Sjöbloms analysmodell ger 
vid handen att de borgerliga partierna med stor sannolikhet hade mest att vinna 
på att bilda en borgerlig koalition. Åtminstone punkterna om röstmaximering, 
maximering av politiskt inflytande och upprätthållandet av sammanhållningen 
inom partierna bör utan tvekan ha talat i denna riktning. Utan att ha läst de lokala 
partiprogrammen är det svårare att uttala sig på punkten om möjligheten att rea
lisera partiprogrammet.7,1 Här fanns det också en koppling till rikspolitiken, där

725 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1973-11-13, §§ 1 och 6-8, och 1973-12- 
11, §§ 11-12 (valda 1974-1976).

726 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1976-10-26, §§ 2-3, och 1976-12-07, § 4 
(valda 1977-1979).

727 Intervjuer med Roland Nyberg (s) 2006-03-06 och Vivi Johansson - Svanberg (c) 2006-05-12.
728 Bäck, Hanna 2003 s 1-17.
729 Bäck, Hanna 2003 s 72ff.
7,0 Bäck, Hanna 2003 s 72ff.
751 Sjöblom 1968 s 73-87.



de borgerliga partierna på egen hand kom till makten för första gången på 40 år 
1976. Både Sverige och Uppvidinge hade alltså majoritetsskifte år 1976.

Valet 1979 gav fortsatt borgerlig majoritet. Den styrelseform som hade börjat 
tillämpas under föregående valperiod behölls nästan helt oförändrad. Den enda 
ändringen var att de borgerliga partierna även tog hand om ordförandeposten i 
naturvårdsrådet. Socialdemokraterna fick alla vice ordförandeposter förutom ut- 
tagningsnämnden. Det hade alltså börjat utvecklas en praxis för styrelseformen. 
Av ordförandena fick centern åtta: fullmäktige, valberedningen, kommunstyrel
sen, sociala centralnämnden, byggnadsnämnden, hälsovårdsnämnden, skolstyrel
sen och personalnämnden. Moderaterna fick fyra: valnämnden, kulturnämnden, 
trafiksäkerhetskommittén och uttagningsnämnden. Folkpartiet erhöll två ordfö
rande: fritidsnämnden samt skogs- och vägnämnden. Vpk yrkade att de tyngre 
nämnderna skulle utökas från II till 13 ledamöter, men yrkandet avslogs. Efter 
förslag från centern fick vpk en ledamot som bara hade närvarorätt i kommunsty
relsen. Därutöver hade vpk en ledamot i valberedningen. Folkpartiet hade en 
långt mycket bättre representation i de kommunala organen än vpk, även om par
tierna hade lika många mandat i kommunfullmäktige.* * 732 * * *

En koalitionsteoretisk analys av valperioden 1980-1982 ger samma resultat 
som under föregående mandatperiod. Den borgerliga koalitionen uppfyllde så
lunda följande tre teorier: minimal winning coalition, minimum winning coali
tion och minimal connected winning coalition.7” Det fanns heller inga egentliga 
förändringar vid en analys utifrån Sjöbloms modell.7'4

Kommunvalet i Uppvidinge år 1982 gav borgerlig majoritet, dock inklusive 
kds. Kds blev för första gången representerat i fullmäktige med ett mandat. Par
tiet kom att ingå i den borgerliga koalitionen, som därmed kunde behålla sin ma
joritetsställning i fullmäktige De borgerliga tog hand om alla uppdrag som ordfö
rande, medan socialdemokraterna fick samtliga poster som vice ordförande. Den 
praxis som hade funnits sedan 1976 bestod. Av ordförandena fick centerpartiet 
sju: fullmäktige, valberedningen, kommunstyrelsen, socialnämnden, byggnads
nämnden, skolstyrelsen och personalnämnden. Moderaterna erhöll fem: hälso
vårdsnämnden, valnämnden, kulturnämnden, revisionsnämnden samt centrala 
byggnadskommittén. Slutligen fick folkpartiet tillsätta ordförande i fritidsnämn
den. Kds fick en ordinarie ledamot samt tre suppleanter. "

Till skillnad från 1976 och 1979 tog socialdemokraterna strid vid flera val och 
begärde fem voteringar: om ordförande och andre vice ordförande i fullmäktige, 
ledamöter i valberedningen, överförmyndare samt ordförande i centrala bygg
nadskommittén. Förutom en votering som gjordes med proportionella val slutade 
alla med röstsiffrorna 21 mot 20, vilket tyder på att alla ledamöter följde partilin
jen. Därutöver lämnades alternativa namnförslag utan att votering begärdes vid 
val av ledamöter i fyra organ. Samtliga förslag avslogs av den borgerliga majori-

7,2 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1979-11-06, §§ 136-137, och 1979-12-18
ij§ 159-160.

m Bäck, H anna 2003 s 1 -17 och 72ff.
7,4 Sjöblom 1968 s 73-87.
7!' Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1982-11-02, §§ 131-132, och 1982-12-14,

ijtj 152-168.



teten. Det kan antas att syftet med voteringarna var att socialdemokema ville tes
ta kds förankring i borgerligheten, som visade sig vara stark. Vpk fick bara en 
plats i valberedningen. Vid fullmäktiges sammanträde tog partiet upp frågan om 
observatörsplatser i kommunstyrelsen, men fick inget gehör för detta. Det enda 
samarbete som fanns mellan de båda socialistiska partierna var vid det propor
tionella valet till valberedningen.7’6

En koalitionsteoretisk analys visar att den utökade borgerliga koalitionen upp
fyllde tre teorier: minimal winning coalition, minimum winning coalition och 
minimal connected winning coalition. Det senare dock under förutsättning att 
kds låg intill de borgerliga partierna på höger-vänster-dimensionen.”7 Utifrån 
Gunnar Sjöbloms modell är det främst kds utgångspunkter som är av intresse. 
Enligt kds dåvarande fullmäktigeledamot var det främst två skäl som avgjorde 
till det borgerliga blockets fördel. För det första samsynen med borgerligheten 
om bamomsorgsfrågoma, som var en av partiets profilfrågor. För det andra tog 
de borgerliga partierna kontakt med kds och uppvisade en resonabel inställning 
till partiet, bl.a. genom att utse en centerkvinna till informell kontaktperson med 
kds. Socialdemokraterna kom däremot inte med något direkt erbjudande om 
samarbete.7's Kds antog att det var lättare att realisera sitt program tillsammans 
med de tre borgerliga partierna än med socialdemokraterna. Det skulle bidra till 
röstmaximering och inte utgöra något hot mot sammanhållningen i partiet. I frå
ga om inflytandet hade kds inget att jämföra med, då de inte visste vilket infly
tande som socialdemokraterna var beredde att ge dem.7’6

Valet år 1985 gav oförändrad majoritet. Samtliga val togs i konsensus, vilket 
tyder på att kds sågs som väl förankrat i borgerligheten. Centern fick åtta ordfö
rande: kommunfullmäktige, valberedningen, kommunstyrelsen, socialnämnden, 
byggnadsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och personalnämnden. Mo
deraterna tilldelades fem ordförande: miljö- och hälsoskyddsnämnden, skolsty
relsen, valnämnden, överförmyndarnämnden och revisionsnämnden. Vid det här 
tillfälle fick folkpartiet ingen ordförandepost. Kds behöll i princip samma repre
sentation som 1982. Vpk fick bara plats i valberedningen.736 737 738 * 740 1 en intervju i Små
landposten (m) sade partiets förstanamn att han inte var förvånad över att social
demokraterna inte hade velat släppa någon post till vpk. Flan gjorde en jämförel
se med kds som bara hade ett mandat, men som av de borgerliga ändå fick fler 
platser, då de behövdes för att säkra en borgerlig majoritet.741

Den koalitionsteoretiska analysen torde vara densamma som för valperioden 
1983-1985. Inte heller i fråga om Sjöbloms modell finns något nytt att tillföra,

736 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1982-1 1-02, §§ 131-132, och 1982-12-14, 
§§ 152-168, samt intervju med Roland Nyberg (s) 2006-03-06.

737 Bäck, Hanna 2003 s 1-17 och 72ff.
738 Intervjuer med Arne Carlsson (kd) 2006-05-11 och Vivi Johansson-Svanberg (c) 2006-05-12.
m Sjöblom 1968 s 73-87.
740 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1985-11 -05, §§ 120-121, och 1985-12-17, 

§§ 147-157.
741 Smålandposten 1985-12-06. Partiets ledande person i kommunen hette Helmer Melkersson. 

Melkersson har även medverket i boken, Vardagens politik. Kommunalpolitiker berättar, med ka
pitlet ”Stärkt självförtroende”. Melkersson nämner här de valperioder då han suttit som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen i Uppvidinge. Melkersson 1998 s 46-57.



möjligen att kds hade blivit ännu mer förankrat i borgerligheten genom den val
tekniska samverkan med centerpartiet pä riksnivå. Därför borde samarbetet med 
de övriga borgerliga partierna ha tett sig än mer logiskt. 4"

Valet till fullmäktige i Uppvidinge år 1988 innebar ett skifte av majoritet, från 
borgerlig till socialistisk. Dessutom fick miljöpartiet for törsta gången en plats i 
fullmäktige, dock utan att få en vågmästarposition. De borgerliga fick lämna sin 
majoritetsställning som de hade haft sedan 1976. Den praxis för styrelseformen 
som hade gällt sedan 1976 behölls. Det innebar att det socialdemokratiska partiet 
fick alla ordförandeposter, medan de borgerliga fick tillsätta uppdragen som vice 
ordförande. Att en praxis står sig trots ett skifte av majoritet i kommunen kan ses 
som det tydligaste uttrycket för att den är stabil. Den mest betydelsefulla änd
ringen var därutöver att vpk åter fick plats i styrelser och nämnder. Det var en 
följd av att partiet behövdes som koalitionspartner till socialdemokraterna for att 
säkerställa den socialistiska majoriteten. Nu fick vpk ledamöter i de tunga nämn
derna. Miljöpartiet blev inte representerat, trots ett yrkande i fullmäktige om att 
få en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden. På den borgerliga sidan tog cen
tern alla vice ordförande utom fritidsnämnden och kulturnämnden. Dessa gick 
till folkpartiet respektive moderaterna. Folkpartiet fick god utdelning med leda
möter och suppleanter, medan kds redan ringa representation blev ännu mindre 
när borgerligheten var i minoritet.74’

Den koalition som bildades mellan socialdemokraterna och vpk var både en 
minimal winning coalition och en minimum winning coalition. Koalitionen in
nehöll bara just så många partier som behövdes för att uppnå majoritet och dess
utom uppnåddes majoritet med minsta marginal genom att partierna hade 21 av 
41 mandat. Hade miljöpartiet ingått i samarbetet hade det blivit en oversized go
vernment. Vidare uppfylldes kriterierna för att vara en minimal connected win
ning coalition. 44

En analys med Gunnar Sjöbloms modell indikerar att socialdemokraternas val 
av koalitionspartner antagligen inte var särskilt svårt, då vpk under de tidigare 
perioderna regelmässigt stött socialdemokraterna vid i princip alla de voteringar 
som hade förekommit i valärenden, utan att få något utbyte. Genom sin ytterpo- 
sition på vänster-höger-dimensionen hade inte vpk några alternativ till valteknisk 
samverkan med socialdemokraterna. För socialdemokraterna skulle ett samarbete 
med vpk sannolikt innebära en maximering av partiets inflytande. Dessutom bör 
det ha varit en fördel för den inre sammanhållningen i partiet, då ett samarbete 
vänster ut sällan upplevs som så kontroversiellt. Samarbetet med vpk kan inte 
heller ha utgjort något hinder mot att realisera partiprogrammet. I fråga om röst- 
tnaximeringen innebar koalitionen att vpk fick vara med och ta ett ansvar i poli
tiken. Denna knytning borde vara en viss restriktion för vpk att inte kunna göra 
en röstmaximering på socialdemokratisk bekostnad vid nästa val. 4 742 * 744 745

742 Hadenius 1995 s 197 och Svensson 2001 s 142ff.
74, Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1988-11 -01, ij§ 102-103, och 1988-12-20, 

§§ 121-132.
744 Bäck, Hanna 2003 s 1 -17 och 72ff.
745 Sjöblom 1968 s 7.3-87.



Valei 1991 i Uppvidinge blev en framgång för borgerligheten. De återtog ma
joriteten och fick nu 23 mandat. Styrelseformen behölls med ett undantag, ordfö
randeposten för revisorerna övergick till minoriteten. I övrigt hade de borgerliga 
partierna samtliga ordförandeuppdrag, medan socialdemokraterna tillsatte vice 
ordförande. Centerpartiet fick elva ordförandeposter: fullmäktige, valberedning
en, kommunstyrelsen, utvecklingsutskottet, socialnämnden, kultur- och fritids
nämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden, plannämnden, valnämnden och 
överförmyndamämnden. Moderaterna fick två ordförandeuppdrag: skolstyrelsen 
och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Folkpartiet och kds fick inga presidiepos- 
ter, men väl ordinarie platser i styrelser och nämnder. Vänsterpartiet fick bara 
platser i organ direkt kopplade till kommunfullmäktige.746

Den koalitionsteoretiska analysen visar att det borgerliga samarbetet varken 
var någon minimal winning coalition eller minimum winning coalition. Istället 
handlade det om en så kallad oversized government, då koalitionen innehöll ett 
parti mer än vad som krävdes för att uppnå majoritet. Centern, moderaterna och 
folkpartiet hade nämligen majoritet utan att behöva ta med kds. Det gör också att 
koalitionen inte uppfyllde kriterierna för att vara en minimal connected winning 
coalition.747 748 749

Att kds ändå togs med i koalitionen hade sannolikt flera olika orsaker. För det 
första hade de fyra partierna bildat en majoritetskoalition under valperioderna 
1983-1985 och 1986-1988, varför det fanns erfarenheter att bygga vidare på. 
För det andra hade de fyra partierna på riksnivå precis bildat en fyrpartiregering. 
För det tredje kunde det finnas valstrategiska överväganden inför framtiden, ge
nom att kds kunde behövas för att fä majoritet i fullmäktige vid nästa val. Att 
lämna kds utanför kunde ha lett till att partiet blev mindre benäget att delta i ett 
borgerligt samarbete i framtiden.74S För de tre andra borgerliga partierna borde 
samarbetet med kds inte ha varit något större bekymmer utifrån de fyra delarna i 
Gunnar Sjöbloms modell. Kunde de fyra partierna samarbeta på riksnivå borde 
en samverkan i Uppvidinge inte innebära några mer omfattande komplikationer 
gällande partiprogram, röstmaximering, inflytande eller partisammanhållning.740

De socialistiska partierna i Uppvidinge kommun följde rikstrenden i 1994 års 
val och återtog den majoritet som de hade förlorat 1991. Socialdemokraterna och 
vänsterpartiet fick tillsammans 23 av de 41 mandaten. Vid valen till de kommu
nala organen skedde en valsamverkan mellan de båda partierna, men i den ingick 
också centerpartiet och folkpartiet. Socialdemokraterna fick samtliga ordföran
deposter och tillsammans med vänsterpartiet majoritet i alla styrelser och nämn
der utom revisionen. Ur denna synvinkel var det ett samlingsstyre med majori
tetsmarkering. Samverkan över blockgränsen var framförallt en fördel för cen
terpartiet som på det sättet kunde lägga beslag på alla uppdrag som vice ordfö
rande i de kommunala organen och även på ordförandeposten i revisionen. Dess
utom fick moderaterna och kds som mest bara en ledamot i styrelser och nämn-

74f’ Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1991-11-05, §§ 88-89, och 1991-12-17, 
§§ 104-129.

747 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
748 Bäck, Hanna 2000 s 86f.
749 Sjöblom 1968 s 73-87.



der. Vid tre av valen begärde de båda partierna proportionella val, men genomfö
randet av dessa medförde inte någon förändring. Slutligen begärdes votering om 
en vice ordförandepost, vilken slutade med en överväldigande seger for centerns 
kandidat. Vänsterpartiet fick ledamöter i styrelser och nämnder, bl.a. i kommun
styrelsen. Även om utdelningen inte var så stor stödde partiet socialdemokrater
na, centern och folkpartiet fullt ut vid valen.770

Vid en koalitionsteoretisk analys uppstår frågan om den styrande koalitionen 
skall anses ha bestått av enbart socialdemokraterna och vänsterpartiet eller om 
även centern och folkpartiet skall anses ha ingått. Trots allt ligger det närmast att 
anse att det handlade om en socialistisk majoritet och att samarbetet över den po
litiska blockgränsen vid valen närmast var ett sätt att lägga sig i hur platserna 
fördelades inom borgerligheten. Samarbetet mellan de socialistiska partierna var 
en minimal winning coalition, men däremot ingen minimum winning coalition. 
Socialdemokraterna hade kunnat skapa en minimum winning coalition genom att 
samarbeta med kds och därmed få majoritet med minsta marginal. Samarbetet 
med vänsterpartiet uppfyllde kraven for att utgöra en minimal connected winning 
coalition, då partierna låg intill varandra på vänster-höger-dimensionen.7

En analys enligt Sjöbloms modell antyder att socialdemokraterna lyckades väl 
med sitt koalitionsbyggande. Genom att samarbeta med dels vänsterpartiet, dels 
med centerpartiet och folkpartiet, tog partiet inga större risker enligt de fyra hu
vudkriterierna i Sjöbloms modell. Att isolera moderaterna och kds borde inte in
nebära några stora risker, inte minst utifrån punkterna om att maximera antalet 
röster och att upprätthålla partiets inre enighet. Om koalitionen enbart ses som ett 
samarbete med vänsterpartiet borde möjligheterna att realisera programmet och 
maximera inflytandet ses som goda. Ett samarbete med centern och folkpartiet, 
utan någon medverkan av vänsterpartiet, hade sannolikt varit mer riskfyllt utifrån 
de fyra punkter i modellen, särskilt röstmaximeringen och sammanhållningen 
inom partiet. Även punkterna om att realisera partiprogrammet och maximerande 
av inflytandet inom politiken borde ha sämre förutsättningar att uppfyllas om 
partiet hade skapat en koalition med centern och folkpartiet. Ett sådant samarbete 
hade medfört att partiet rimligen hade fått släppa flera ordförandeposter till cen
tern. Att förfoga över alla uppdrag som ordförande i styrelser och nämnder är 
trots allt en högst central del for att kunna maximera partiets politiska inflytande 
i kommunen.772

Valet i Uppvidinge år 1998 resulterade i att miljöpartiet återkom i fullmäktige 
och fick ett mandat. Det innebar en vågmästarställning, då både det socialistiska 
och det borgerliga blocket fick 20 mandat. Efter förhandlingar valde miljöpartiet 
att samarbeta med de socialistiska partierna. Det var samma koalition som på 
riksplanet. Socialdemokraterna tog samtliga ordförandeposter utom revisionen. 
Vänsterpartiets framgång gav visserligen god utdelning i styrelser och nämnder, 
men dock ingen ordförande. Miljöpartiet erhöll god representation. Miljöpartiets 750 751 752

750 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1994-10-25, §§ 81-82, och 1994-12-20, 
§§ 112-140 och intervju med Roland Nyberg (s) 2006-03-06.

751 Bäck, Hanna 2003 s 1-17, 72ffoch 80-90.
752 Sjöblom 1968 s 73-87.



utdelning var ett exempel på betydelsen av att ha en vågmästarposition. Inom 
borgerligheten fick centern åtta vice ordförandeposter och moderaterna tre.75’

En koalitionsteoretisk analys visar att samarbetet mellan socialdemokraterna, 
vänsterpartiet och miljöpartiet var en minimal winning coalition. Det handlade 
också om en minimum winning coalition, eftersom de tre partierna precis nådde 
majjritet med 21 av 41 fullmäktigemandat. Även kriterierna för en minimal con- 
nec:ed winning coalition uppfylldes, då nästan alla lokala studier av Hanna Bäck 
visade att de tre partierna låg intill varandra på den traditionella vänster-höger- 
dimensionen. Det stämde överens med partiernas rikspolitiska positionering.* 754

En analys utifrån Gunnar Sjöbloms modell bör sätta miljöpartiet i fokus. Ett 
realiserande av partiprogrammet borde vara ungefär likvärdigt hos båda blocken, 
då centern och inte moderaterna var det starkaste borgerliga partiet. Enligt mitt 
fömenande är det troligare att miljöpartiet samarbetar åt höger i de fall där cen
tern är det starkaste borgerliga partiet. I fråga om röstmaximeringsaspekten bör 
det inte ha varit någon ökad risk att samarbeta med de socialistiska partierna, då 
sarr.ma konstellation samverkade på riksnivå. När det gäller inflytandet i de 
kommunala organen handlar det inte minst om vilken representation som partiet 
erbjöds av respektive block, i den mån det förekom sonderingar åt båda håll. 1 
det sammanhanget var det sannolikt betydelsefullt vilka uppdrag som partiet blev 
erbjudet. Inom ramen för samarbetet med de socialistiska partierna fick miljöpar
tiet både ledamot och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. En sådan post 
had; sannolikt strategisk betydelse för valet av samarbetspartner, då denna 
nämnd får ses som en viktig symbolfråga för miljöpartiet. Att upprätthålla den 
interna sammanhållningen borde inte vara något större problem med tanke på 
samarbetet på den nationella nivån. För socialdemokraterna bör en samverkan 
med miljöpartiet ha varit närliggande, inte minst därför att ett sådant samarbete 
samtidigt inleddes på riksnivå. En koalition över blockgränsen hade varit mer 
riskfylld utifrån i princip alla fyra momenten i Sjöbloms modell. En samverkan 
med centern hade inneburit ett reducerat inflytande för socialdemokraterna, då 
centern rimligen hade lagt beslag på ett antal ordförandeposter.7'5

Valet till Uppvidinge kommunfullmäktige år 2002 gav på nytt socialistisk ma
joritet genom att socialdemokraterna och vänsterpartiet tillsammans erhöll 22 
mandat i fullmäktige. Miljöpartiet blev inte representerat i kommunfullmäktige. 
Socialdemokraterna fick ännu en gång alla ordförandeposter med undantag för 
revisionen. De borgerliga tillsatte alla vice ordförande utom i revisionen, där de 
fick ordförandeposten. Det innebar att den väl inarbetade praxisen om styrelse
formen bestod ännu en period. Vänsterpartiets representation i styrelser och 
nänmder blev förhållandevis god. Kristdemokraterna och folkpartiet fick en till 
synes godtagbar utdelning. Inom minoriteten fick centern nio vice ordförande
poster och ordförande i revisionen. Moderaterna erhöll två vice ordförandeupp
drag. Enligt valberedningens förslag skulle folkpartiet ha fått tillsätta vice ordfö

757 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1998-11-03, §§ 79-80, och 1998-12-15. 
tjij 97-122.

754 Bäck, Hanna 2003 s 1-17 och 72ff.
7·5 Sjöblom 1968 s 7.3-87.



rande i kultur- och fritidsnämnden, men på fullmäktiges möte framförde en le
damot från centern att denna post istället skulle gå till centern, vilket gick ige
nom. Det rådde också borgerlig oenighet om vilket parti som skulle få utse vice 
ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Valberedningen hade förslagit en 
moderatpolitiker. På fullmäktiges sammanträde förde en ledamot från centern 
fram förslag om att en centerpartist skulle väljas, varvid frågan avgjordes genom 
sluten votering och sedan lottning, där den moderate politikern segrade.7 6

Den koalitionsteoretiska analysen visar att samarbetet mellan de socialistiska 
partierna var en minimal winning coalition. När det gäller kriterierna för att vara 
en minimum winning coalition var inte dessa uppfyllda, då socialdemokraterna 
kunde ha uppnått majoritet på färre mandat med kristdemokraterna. Samarbetet 
mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet var en minimal connected winning 
coalition, då partierna låg intill varandra på vänster-höger-dimensionen.75 * 757 Ana
lysen med hjälp av Gunnar Sjöbloms modell bör i första hand inrikta sig på vilka 
utgångspunkter som socialdemokraterna hade inför den koalitionsbildning som 
skedde. Vänstern hade tappat mandat samtidigt som socialdemokraterna hade 
gått framåt, varför socialdemokraterna rimligen hade ett bra utgångsläge för att 
förhandla med vänsterpartiet. Inget av de fyra momenten i Sjöbloms modell bor
de ha visat på några större risker med att fortsätta samarbetet med vänsterpartiet. 
Det kan antas att socialdemokraternas väljare och aktiva politiker i de flesta fall 
ansåg att en socialistisk majoritet skall utnyttjas för att tillsammans bilda majori
tet i styrelser och nämnder. Undantagen från denna huvudregel skulle kunna 
uppkomma om vänstern förde fram långtgående och orealistiska krav. Alternati
vet om samarbete över blockgränsen bör ha tett sig mer riskfyllt gällande realise
rande av partiprogram, röstmaximering, maximering av inflytande och förmåga 
att hålla ihop det socialdemokratiska partiet. Valet år 2002 hade visat att ett sam
arbete med vänsterpartiet trots allt kunde ge en socialdemokratisk framgång i va
let.758

Konflikt eller konsensus

Antalet och andelen voteringar i kommunfullmäktige i Uppvidinge under åren 
1971 till 2002 framgår av tabellen nedan.

75S Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 2002-11 -05, §§ 109-110, och 2002-12-17.
tji) 140-162.

757 Bäck, Hanna 2003 s 1-17 och 72ff.
7'* Sjöblom 1968 s 73-87.



Tabell 58 Antalet och andelen voteringar i Uppvidinge fullmäktige 
1971-2002

År Konfliktdimension Totalt Antal
ärenden

Andel voteringar 
(procent)Parti Geografi Annan

1971 6 2 5 13 207 6
1972 3 4 5 12 175 7
1973 6 1 10 17 178 10
1974 6 0 14 20 204 10
1975 3 3 8 14 149 9
1976 5 1 7 13 159 8
1977 6 0 6 12 152 8
1978 7 1 4 12 119 10
1979 6 0 1 7 163 4
1980 6 0 1 7 136 5
1981 13 3 1 17 149 11
1982 19 0 2 21 186 11
1983 9 0 1 10 148 7
1984 7 2 2 11 140 8
1985 14 2 2 18 172 10
1986 15 0 0 15 175 9
1987 7 0 2 9 138 7
1988 20 0 1 21 148 14
1989 15 0 1 16 181 9
1990 7 0 0 7 153 5
1991 12 0 0 12 133 9
1992 4 0 1 5 100 5
1993 12 0 0 12 120 10
1994 8 0 2 10 143 7
1995 6 0 0 6 117 5
1996 9 0 1 10 102 10
1997 10 2 0 12 122 10
1998 13 0 0 13 126 10
1999 7 0 1 8 133 6
2000 7 0 8 15 126 12
2001 13 0 1 14 171 8
2002 14 0 1 15 170 9
Totalt 295 21 88 404 4795 8

Källa: Protokoll kommunalfullmäktige i Uppvidinge kommun 1971-2002, läns
styrelsens sammanräkningsprotokoll för valen till kommunfullmäktige 1970— 
1994 och wvvvv.val.se för valen 1998-2002.

Av voteringarna i kommunfullmäktige var det 73 procent som hade en partipoli
tisk dimension, vilket var lägre än i Lessebo och Tingsryds kommuner. Andelen 
konflikter med en uppenbar geografisk grund uppgick till 5 procent, vilket pä in



tet sätt kan ses som högt med tanke pä att Uppvidinge kommun var ett tväkämigt 
block, där både Åseda och Lenhovda var tänkbara som centralorter. Andelen vo
teringar som hade en annan dimension utgjorde 22 procent. Det var fem procent
enheter högre än i de båda andra fallstudiekommunerna. En bidragande orsak till 
det var att det fanns vissa inslag av geografiska konflikter som innebar att ett be
gränsat antal ledamöter bröt partilinjen tör att rösta för den egna hemortens in
tressen. Rent allmänt hade det under en rad mandatperioder väldigt jämna läget 
mellan de båda politiska blocken i fullmäktige kunnat ha motiverat fler votering
ar än vad som verkligen blev fallet. En möjlig förklaring till det är att samarbetet 
mellan majoritet och minoritet i många fäll fungerade ganska väl på ledningsni
vå, varvid det kunde träffas konsensuslösningar som medförde beslut utan voter
ing i fullmäktige. Ett mönster som emellertid i viss mån kunde iakttas var att an
delen voteringar var högre under valåren såsom 1982, 1985 och 1988, vilket inte 
ter sig som särskilt anmärkningsvärt.

Sammanfattning
Uppvidinge kommun tillämpade samlingsstyre åren 1971-1976, varvid minorite
ten blev ganska väl tillgodosedd med ordförandeposter. En bidragande orsak till 
det var troligen att det vägde så jämnt mellan blocken i fullmäktige. Efter 1976 
års val skedde det en övergång till samlingsstyre med majoritetsmarkering, men 
det gjordes i praktiken i samförstånd mellan blocken. Det låg därför ingen egent
lig dramatik i denna förändring. Bytet av styrelseform skedde samtidigt som det 
blev majoritetsskifte i fullmäktige, från socialistisk till borgerlig majoritet. Dessa 
majoritetsmarkeringar har därefter till största delen skett inom ramen tor de båda 
politiska blocken. Efter 1994 års val skedde dock en valsamverkan över den tra
ditionella blockgränsen, men alla ordförandeposter gick till den socialistiska ma
joriteten. Under mandatperioden 1999-2002 bildades det en koalition mellan de 
båda socialistiska partierna och miljöpartiet, då det sistnämnda partiet hade en 
vågmästarposition i fullmäktige. Det var enda gången som inget av de politiska 
blocken hade majoritet i fullmäktige. Konfliktnivån i fullmäktige har legat på en 
relativt jämn nivå under en följd av år. Med tanke på att det har varit väldigt 
jämnt mellan de politiska blocken i fullmäktige och att kommunen bildades av 
ett tvåkärnigt kommunblock har andelen voteringar i fullmäktige snarast varit 
lägre än vad som kunde ha förväntats.

Summering
1 de sex fallstudiekommuner som undersöktes under perioden 1952-1970 var det 
konstant samlingsstyre. I de fyra kommuner som hade en väldigt tydlig majoritet 
för ett av de politiska blocken var det emellertid fråga om högst begränsade for
mer av samlingsstyre, då minoriteten bara fick tillsätta enstaka uppdrag som ord
förande. I vissa fall var det kopplat till en speciell praxis om att en präst eller lä
rare normalt innehade en viss ordförandepost. Studien visade att även om den 
politiska minoriteten bedrev en väldigt måttfull oppositionspolitik, innebärande 
att de ställde sig bakom majoritetens politik i mer centrala och principiellt vikti



ga frågor och att de sällan begärde voteringar i fullmäktige, blev de knappast be
lönade med fler uppdrag som ordförande än vad som deras mandatmässiga styr
ka i kommunalfullmäktige motiverade. I merparten av kommunerna var kon
fliktnivån i kommunalfullmäktige låg, men det fanns också exempel, främst 
Älghults kommun, där det förekom ett förhållandevis stort antal voteringar under 
delar av denna tidsperiod. Det saknar inte intresse, då denna kommun tillämpade 
ett utpräglat samlingsstyre, där minoriteten innehade den tyngsta ordförandepos
ten. I denna kommun hade dessutom voteringarna i ovanligt stor utsträckning en 
partipolitisk dimension. I de övriga kommunerna var de renodlat partipolitiska 
konflikterna i allmänhet ganska få. Den geografiska konfliktdimensionen var 
mest tydlig i Älmeboda kommun, vilket rimligen hängde samman med att de 
båda kommuner som bildade denna storkommun var någorlunda jämnstora till 
invånarantalet.

De tre kommuner som har varit föremål för fallstudier under perioden 1971- 
2002 följde i huvudsak den nationella utvecklingen i fråga om tidpunkten för 
övergången från samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkering. 1 två 
fall skedde det efter 1973 års val och i ett fall i anslutning till valet 1976. Dessa 
skiften skedde utan stora politiska konflikter, även om det förekom motsättningar 
i några enskilda frågor. Antalet och andelen voteringar har varierat en hel del 
mellan de tre fallstudiekommunerna och skillnaderna har inte bara gått att förkla
ra utifrån de majoritetslågen som har gällt i respektive fullmäktige. Det får anses 
troligt att karaktären på den politiska kulturen i kommunen, uttryckt som kon
sensus- respektive konfliktkaraktär, också har spelat in. Jämförelsen mellan 
Tingsryds och Uppvidinge kommuner kan sägas vara ett uttryck för det. Jag vill 
hävda att den personliga relationen mellan ledande företrädare för majoritet och 
minoritet kan ha en inte oväsentlig betydelse för hur den politiska kulturen i en 
kommun utvecklas.



13. SAMMANFATTANDE ANALYS

Den sammanfattande analysen har huvudsakligen strukturerats på grundval av de 
teoretiska utgångspunkter som gäller för undersökningen, nämligen konflikt och 
konsensus, politisk kultur, praxis, hegemoni samt koalitionsbildning. Ett av av
snitten i analysen är dock frikopplat från de teoretiska utgångspunkterna och det 
gäller det första som benämns brytpunkter mellan styrelseformer. Det har främst 
till uppgift att ge en relevant tidsmässig politisk kontext för studien.

Brytpunkter mellan styrelseformer
Den empiriska undersökningen har visat att de viktigaste brytpunkterna mellan 
olika styrelseformer i kommunerna inträffade vid valen åren 1973 och 1994. Un
der 1950- och 1960-talen var däremot samlingsstyret väldigt fast förankrat i det 
stora flertalet av landets kommuner. I samband med 1973 års val skedde många 
övergångar från samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkering inom 
ramen för de två traditionella politiska blocken. Vid 1994 års val bröts blockpoli
tiken i ett förhållandevis stort antal svenska kommuner. Den sedan 1973 års val 
väl inarbetade blockpolitiken på kommunal nivå var sålunda inte längre lika ge
nerell. Att 1973 års val utgjorde brytpunkten innebar inte att alla kommuner skif
tade styrelseform vid denna tidpunkt. Även valen 1970 och 1976 innebar att en 
hel del kommuner övergick från att ha haft ett samlingsstyre till ett samlingsstyre 
med majoritetsmarkering. Valet år 1970 var emellertid speciellt genom att flerta
let kommunsammanläggningar inom ramen för kommunblocksreformen ägde 
rum vid detta val.

I den tidigare forskningen har statsvetaren Henry Bäck daterat övergången till 
slutet av 1960-talet. 750 Mina resultat stämmer inte helt överens med detta, även 
om skillnaden är relativt blygsam. Det skall betonas att Henry Bäck tillsammans 
med statsvetarkollegorna Gunnar Wallin och Merrick Tabor gav en korrekt tids
angivelse när de behandlade ämnet i det andra kommunalforskningsprojektet. 6(1 
Statsvetarna Leif Johansson och Stefan Schmidt har också kommit fram till att 
skiftet mellan styrelseformerna skedde på 1970-talet. Resultaten bygger på empi
riska undersökningar av utvecklingen. 759 760 761 Mina resultat är sålunda i linje med vad 
som den tidigare forskningen har kommit fram till.

759 Bäck, Henry 2000c s 86ff.
760 Wallin, Bäck och Tabor 1981 s 290-297.
77,1 Johansson och Schmidt 1983 s 45ff.



Det fanns minst fyra huvudorsaker till att flertalet kommuner skiftade styrel
seform vid något av valen 1970, 1973 eller 1976. För det första har den tidigare 
forskningen, inte minst statsvetaren Janerik Gidlund, hävdat att det fanns ett tyd
ligt samband mellan genomförandet av den nya kommunindelningen och över
gången till majoritetsmarkeringar.762 Det skall på inget sätt förnekas att detta var 
en bidragande orsak, men indelningsreformen var inte den enda förklaringen, 
vilket utvecklas nedan. En hel del av de kommuner som bildades genom kom- 
munblocksreformen 1971 eller 1974 tillämpade till en början samlingsstyre. Det 
kan eventuellt ha varit ett medel för att underlätta den nya kommunens samman
smältning till en mer homogen enhet. Fallstudierna i Kronobergs län ger indika
tioner i denna riktning, då sju av de åtta nybildade kommunerna hade samlings
styre under perioden 1971-1973. Före införandet av den enhetliga kommunbe
teckningen 1971 var samlingstyre med majoritetsmarkering vanligast i städerna. 
Då de nya kommunerna som bildades senast år 1974 till över 40 procent hade en 
tidigare stad som centralort så bör det, åtminstone i begränsad utsträckning, ha 
inverkat på skiftet mellan styrelseformerna.

För det andra är det inte direkt långsökt att även göra kopplingar till den tillta
gande blockpolitiken i riksdagen som uppstod i anslutning till övergången till 
enkammarriksdagen år 1971. Denna ledde år 1976 till bildandet av den första 
rent borgerliga regeringen på 40 år. En bidragande orsak till den tydligare block
bildningen var att centerpartiet under sin nye partiledare Thorbjörn Fälldin gick 
in för en mer tydligt borgerlig linje än vad som hade gällt under merparten av fö
reträdaren Gunnar Hedlunds tid som ledare. Hedlund hade emellertid under sina 
sista år som partiledare orienterat sig i riktning mot ett utökat borgerligt samar
bete.76’ Centerpartiets utveckling i mer allmänborgerlig riktning blev extra bety
delsefullt till följd av partiets stora väljarstöd i valen 1970, 1973 och 1976. Dessa 
framgångar ledde till att partiet blev störst inom borgerligheten i flertalet av 
kommunerna i landet.764

För det tredje får det anses tämligen uppenbart att diskussionen på nationell 
nivå om en övergång till kommunal parlamentarism, även kallat majoritetsstyre, 
innebar en viss vägledning för landets kommunalpolitiker. Diskussionen hade sin 
grund i den socialdemokratiska riksdagsmotionen år 1966, som var skriven av 
Ingvar Carlsson och Sture Palm. Denna debatt var som mest intensiv under de 
första åren på 1970-talet och den kommunaldemokratiska utredningen lämnade 
ett betänkande i frågan år 1972. När utredningen kom med sitt slutbetänkande år 
1975 var kraven på ett renodlat majoritetsstyre till stor del borta från den politis
ka dagordningen. Utredningen stannade för att behålla de proportionella valen 
till kommunala organ och att fördelningen av uppdragen i presidierna fick avgö
ras av kommunerna på egen hand. Det utfärdades en rekommendation om att 
kommunerna borde tillämpa ett samlingsstyre med majoritetsmarkering. Det in
nebar att fullmäktigemajoriteten tog hand om alla ordförandeposter i styrelser 
och nämnder, medan minoriteten fick uppdragen som vice ordförande. Vid den

762 Gidlund 1983 s 74.
70 Elmbrant 1991 s 96-120, Hadenius 1995 s 163-179 och Nilsson 1998 s 82-90 och 93-116.
764 Allmänna valen, del 2, 1970-1976.



na tidpunkt, mandatperioden 1974-1976, hade drygt 70 procent av landets kom
muner infort majoritetsmarkering i form av att alla poster som ordförande gick 
till majoriteten. Rekommendationen fick dock ändå betydelse, dels genom att vid 
kommande mandatperiod (1977-1979) hade hela 87 procent av kommunerna 
samlingsstyre med majoritetsmarkering, dels att det blev en förhållandevis vanlig 
praxis i landets kommuner att majoriteten tog hand om ordförandeposterna och 
minoriteten erhöll vice ordförandeuppdragen. Till det senare återkommer jag i 
avsnittet om hur praxis skapas.

För det fjärde spelade den tilltagande partipolitiseringen i kommunerna rimli
gen en roll för övergången. Denna orsaksförklaring är dock inte självständig i re
lation till de tre förklaringarna ovan. Visserligen hade det skett en successivt till
tagande partipolitisering i landets kommuner under 1950- och 1960-talen. Det 
var dock först under 1970-talet som denna fick ett mer komplett genomslag. De 
lokala fallstudierna från Kronobergs län visar att antalet konflikter i fullmäktige 
klart tilltog efter kommunblocksreformens genomförande 1971. Alla konflikter i 
fullmäktige hade dock inte partipolitisk grund, utan särskilt inledningsvis fanns 
det även en del geografiskt betingade konflikter. Det fanns vidare sannolikt ett 
samband mellan den blockpolitiska inspirationen från nationell nivå och att det 
blev en tydligare partipolitisering i kommunerna. Slutligen hade diskussionen 
om tydligare majoritetsmarkeringar i kommunerna delvis sin grund i att väljarna 
i många fall kunde ha svårigheter att identifiera skillnader mellan de olika parti
erna. Det ansågs inte minst vara en följd av att samlingsstyret medförde många 
kompromisser i syfte att nå konsensus. Denna debatt kan ha sporrat partierna att 
profilera sig tydligare på kommunal nivå.

Övergången från samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkering 
skedde inte jämnt utifrån majoritetsläget i fullmäktige och inte heller jämnt geo
grafiskt över landet. Gällande majoritetsläget fanns det tydliga skillnader. Kom
muner med socialistisk fullmäktigemajoritet var klart mer benägna att på ett tidi
gare stadium gå över till samlingsstyre med majoritetsmarkering än kommuner 
med borgerlig majoritet. Med tanke på att de socialistiska respektive borgerliga 
partierna hade olika kärnområden i landet blev det därför en ojämn geografisk 
fördelning i frågan om tidpunkten för skiftet mellan styrelseformerna. Det betyd
de att övergången till samlingsstyre med majoritetsmarkeringar skedde i genom
snitt tidigare i Svealand och Norrland än i Götaland. Det berodde pä att de socia
listiska partierna hade en relativt stark ställning i de två första landsdelarna, me
dan borgerligheten var stark i Götaland.

Att kommuner med socialistisk majoritet var mest benägna att övergå till ma- 
joritetsmarkeringar ter sig inte särskilt förvånande med tanke på att initiativet till 
att utreda ett eventuellt införande av begränsat majoritetssyre i kommunerna kom 
från socialdemokrater i riksdagen. Antagandet bygger på att det rimligen fanns 
en viss anknytning mellan nationell och kommunal politik. Min studie av tid
ningarnas ledarkommentarer visade också att det framförallt var socialdemokra
tisk press som uttryckte sympati för en övergång till majoritetsstyre i slutet av 
1960- och början av 1970-talet. Vid denna tidpunkt hade socialdemokraterna be
fäst sin position som statsbärande parti, varför självförtroendet och tillförsikten 
inför framtiden då rimligen var ganska stor inom partiet. Det enda riktigt tydliga 
bakslaget hade kommit vid 1966 års kommunal- och landstingsval.



En inte sällsynt orsak till att det blev samlingsstyre med majoritetsmarkering i 
kommuner med borgerlig majoritet var att socialdemokraterna frivilligt trädde 
tillbaka från ordförandeposterna utifrån den principiella uppfattningen att dessa 
skulle tillfalla majoriteten. Sådana förfaranden framkom både i tidningsstudien 
och i fallstudien från Kronobergs län. En sådan kommun var Växjö, där skiftet 
skedde efter valet 1973. Borgerliga majoriteters mindre benägenhet att själva ta 
över samtliga ordförandeposter kan antagligen först och främst kopplas till att de 
borgerliga partierna, framförallt centern, på nationell nivå inte hade samma sym
pati för tydligare majoritetsmarkeringar. En annan något mer lokal och praktisk 
förklaring kan ha varit att borgerligheten var uppdelad på tre olika partier och i 
vissa fall även fyra om kds räknas in. Det innebar att uppdragen som ordförande 
i de kommunala organen skulle delas upp mellan olika partier. Att då även ge 
vissa ordförandeposter till socialdemokraterna tedde sig kanske inte så långsökt.

I kommuner med socialistisk majoritet var det däremot sällan aktuellt att ge 
ordförandeposter till vpk. Här finns det också en parallell till nationell nivå ge
nom att kommunistema/vpk/vänsterpartiet aldrig har fått ta plats i regeringen. 
Fallstudierna från Kronobergs län ger en del exempel på att kommunistema/vpk 
drev en egen politisk linje, framförallt i kommuner som hade socialistisk majori
tet i fullmäktige. I dessa lägen kunde socialdemokraterna i regel få stöd från de 
borgerliga partierna, varför inflytandet för kommunisterna/vpk blev tämligen be
gränsat. Ännu enklare var det om socialdemokraterna förfogade över egen majo
ritet i fullmäktige.

För de politiska partierna och kommunpolitikerna innebar förändringen inte 
minst att skillnaden mellan att ha majoritet i fullmäktige och att befinna sig i mi
noritet blev betydligt större. Det innebar att valen till fullmäktige blev mer bety
delsefulla ur denna synvinkel, alltså att mer stod på spel vid varje val. Mina fall
studier från Kronobergs län har visat att ett skifte av majoritet i fullmäktige un
der 1950- och 1960-talen kunde innebära förvånansvärt små förändringar av hur 
ordförandeposterna fördelades mellan majoritet och minoritet. Övergången till 
större majoritetsmarkeringar innebar sålunda en större tydlighet för väljarna ge
nom att deras eventuellt förändrade politiska preferenser fick ett synbart resultat 
genom att samtliga ordförandeposter bytte innehavare. Samtidigt är det viktigt att 
vara medveten om att långt ifrån alla väljare ens numera har en fullständig kun
skap om vilka partier som ingår i den styrande koalitionen i den egna kommu
nen. Min slutsats är alltså att förändringen hade större betydelse på den inom
kommunala politiska arenan än vad som var fallet på väljararenan, även om det 
inte var betydelselöst på den senare arenan.

Övergången från samlingsstyre med majoritetsmarkering inom ramen för de 
båda politiska blocken till fler blocköverskridande samarbeten och ett utökat 
samarbete med lokala partier har jag angett till 1994 års val. Det skedde dock en 
viss början redan vid 1988 års val, men denna kom av sig vid valet år 1991. Det 
kan sannolikt åtminstone delvis kopplas till att borgerliga partier sannolikt är 
mindre benägna till blocköverskridande samarbeten på kommunal nivå när det 
sitter en borgerlig regering på riksnivå.

Den viktigaste orsaken till skiftet var med stor sannolikhet att antalet kommu
ner med majoritet för något av de två traditionella politiska blocken har minskat 
väsentligt. År 1988 bidrog miljöpartiets nationella genombrott till att andelen



kommuner med annan majoritet än socialistisk eller borgerlig steg från 11 pro
cent år 1985 till 23 procent. Den borgerliga framgången vid valet år 1991 inne
bar att andelen kommuner med annan majoritet än för något av de två stora 
blocken sjönk till 14 procent. Valet år 1994 innebar dock en ny rekordnotering i 
fråga om andelen kommuner utan majoritet för något av de två stora blocken, då 
siffran uppgick till 27 procent. Orsaken till ökningen var dels att miljöpartiet åter 
kom upp i ungefär samma stöd som vid 1988 års val, dels att tier lokala partier 
fick representation i landets fullmäktigeförsamlingar och att redan befintliga lo
kala partier hade framgång i valet.

Vid valen till kommunfullmäktige 1998 och 2002 var andelen kommuner utan 
majoritet för det socialistiska eller det borgerliga blocket 29 procent. Det innebar 
att behovet av samverkan över blockgränsen och/eller med miljöpartiet eller med 
något lokalt parti var en realitet i nästan 30 procent av kommunerna vid tre val i 
följd. Statsvetaren Stig Montin har betonat att ökningen av det genomsnittliga 
antalet partier i kommunfullmäktige i kommunerna har medfört ökade svårighe
ter att åstadkomma koalitioner som uppnår majoritet i fullmäktige.76' Min slut
sats är sålunda förenlig med vad Montin har framhållit.

En annan bidragande orsak till att blockpolitiken har fått minskad betydelse 
skall sökas i förändringar i det partipolitiska landskapet under 1990-talet. Här 
skall två företeelser särskilt framhållas. För det första bröts blockpolitiken på den 
nationella nivån delvis genom samarbetet mellan socialdemokraterna och centern 
under åren 1995-1998. Inom centern förknippas samarbetet med den dåvarande 
partiledaren Olof Johansson.765 766 Att centerns samarbete med socialdemokraterna 
på nationell nivå kunde utgöra en inspiration för centerpartistiska politiker på 
kommunal nivå att inleda samarbete med socialdemokraterna är knappast något 
djärvt antagande.

För det andra innebar vänsterpartiets goda resultat vid valen åren 1994 och i 
synnerhet 1998 och 2002 att partiet kunde ställa betydligt större krav på det soci
aldemokratiska partiet i kommunerna. Socialdemokraterna kunde inte längre 
räkna med vänsterpartiet som ett lydigt stödparti som inte ställde några större 
krav på politiskt inflytande, inte minst i form av ordförandeposter i kommunala 
organ. För socialdemokraterna kunde då ett samarbete över blockgränsen vara ett 
alternativ till att bejaka vänsterpartiets krav på inflytande.

En tredje förklaring till förekomsten av kommunala koalitioner som inte följ
de det mönster som till stor del hade gällt under perioden 1974-1994 var de om
fattande kommunalekonomiska svårigheter som flertalet svenska kommuner 
hade att bemästra under 1990-talet och början av 2000-talet. Sanering av ekono
min kunde vara ett skäl till att bilda blocköverskridande samarbeten även i 
kommuner där det fanns majoritet för något av de två traditionella blocken. Det 
kunde sig uttryck i att socialdemokraterna hellre samverkade med ett eller flera 
borgerliga partier än med vänsterpartiet när det gällde att genomföra besparingar, 
då vänsterpartiet i många fall har ställt sig kallsinniga till att göra inskränkningar 
i den kommunala servicen.

765 Montin 2004 s 74ff.
m’ Nilsson 1998 s 207 -220. Lagercrantz 2005 och Svenning 2005 s 205-224.



I kommuner med borgerlig majoritet kunde till exempel motstånd från mode
raterna mot att genomföra en skattehöjning leda till att centerpartiet eller folkpar
tiet istället gick i koalition med socialdemokraterna. Vidare fanns det naturligtvis 
också en koppling till den första förklaringen om det relativt stora antalet kom
muner utan majoritet för något av de två blocken. En sanering av den kommuna
la ekonomin tillsammans med ett lokalt politiskt parti kunde nämligen vara ett 
något osäkert projekt. Det gällde särskilt om det lokala partiet dels saknade tyd
lig politisk profil, dels att partiets medlemmar saknade politisk rutin. En koali
tion över blockgränsen ter sig i en sådan situation kanske inte så väldigt förvå
nande.

Konsensus eller konflikt
Skälet till att koppla ihop styrelseformerna med konflikt och konsensus har två 
utgångspunkter. För det första gäller det om valen till kommunala styrelser och 
nämnder har skett i sämja eller oenighet. För det andra handlar det om att under
söka kopplingen mellan styrelseformen och balansen konsensus kontra konflikt i 
kommunerna. Denna utgångspunkt utgör dock en viss förenkling, då relationen 
mellan begreppen konsensus och konflikt kan vara mer komplex.

Fallstudien över Kronobergs län visar att frågor om den kommunala styrelse
formen. specifikt valen av styrelser och nämnder, har utvecklats från en mycket 
hög grad av konsensus till en ännu något högre grad av konsensus. Inslaget av 
konflikt var sålunda något större under epoken med storkommuner än under den 
nuvarande kommunala indelningen. Skiftet av styrelseform från samlingsstyre 
till samlingsstyre med majoritetsmarkering har inneburit minskade konflikter. 
Den viktigaste förklaringen till det är med stor sannolikhet att den metod för att 
fatta beslut som benämns partidisciplinmetoden använts mer konsekvent i mo
dem tid. En annan förklaring är att valen till styrelser och nämnder har varit fö
remål for mer omfattande förhandlingar. En ytterligare orsak är att det har till- 
lämpats en tydligare praxis över tid för hur fördelningen av poster mellan majori
tet och minoritet skall vara utformad. Den ökade partidisciplinen och utveckling
en av en tydlig praxis har gett en större förutsägbarhet, vilket har medfört att 
konflikter i form av voteringar har minskat.

Det hade varit tänkbart att övergången från samlingsstyre till samlingsstyre 
med majoritetsmarkering skulle ha inneburit konflikter i kommunerna. Studien 
av tidningsmaterial visar att vissa konflikter förekom, men att dessa inte var sär
skilt påfallande utifrån perspektivet att ett byte av styrelseform var en ganska 
stor fråga i en kommun, då det gällde maktfördelningen mellan majoriteten och 
minoriteten. Fallstudierna från Kronobergs län visar att övergången inte var sär
skilt konfliktfylld. En bidragande orsak därtill var att i flera av länets kommuner 
skedde ändringen på initiativ av den socialdemokratiska minoriteten eller i ett 
ömsesidigt samförstånd mellan majoritet och minoritet.

I de teoretiska utgångspunkterna har jag behandlat negativa aspekter av för
handlingar i ett demokratiskt system. Två av dessa punkter är dels att förhand
lingarna leder till en elitistisk ordning, där frågor i realiteten avgörs i slutna rum 
med deltagande av ett fatal personer, dels att de allmänna valen kan förlora i be-



tydelse till följd av förhandlingarna. Båda dessa punkter har intresse för den 
kommunala styrelseformen. 1 det första fallet är det utan tvekan så att koalitions- 
förhandlingar, inklusive fördelningen av poster i de kommunala organen, i prak
tiken avgörs i slutna rum och att valen som sedan sker i fullmäktige har en for- 
maliserande funktion. Förhandlingarna bidrar dock till att valen i fullmäktige i 
stor utsträckning kan ske i endräkt.

Risken att de allmänna valen kan förlora i dignitet till följd av förhandlingar 
borde vara störst om det tillämpas ett samlingsstyre, där majoritet och minoritet 
delar förhållandevis jämnt på ordförandeuppdragen. Fallstudien från Kronobergs 
län visar att under 1950- och 1960-talen kunde ett majoritetsskifte i fullmäktige i 
vissa fall innebära synnerligen små förändringar i fråga om fördelningen av ord
förandeuppdragen. Det förekom att den gruppering som hade hamnat i minoritet 
fick behålla den tyngsta politiska posten i kommunen, den som ordförande i 
kommunens styrelse, drätselkammare eller kommunalnämnd. Sådana samlings
styren byggde också i högsta grad på förhandlingar, där väljamas utslag klart 
kunde tonas ned. Ur denna synvinkel är samlingsstyren med majoritetsmarkering 
klart bättre då ett majoritetsskifte i allmänhet leder till ett byte på samtliga ordfö
randeposter.

Systemet med tydliga majoritetsmarkeringar kan dock i sin modema tappning 
med blocköverskridande samarbeten kopplas till en annan avigsida med förhand
lingar. Det handlar om den infallsvinkel som går ut på att väljarna kan ha bety
dande svårigheter att kunna förutse de koalitioner som kan bli ett resultat av en 
förhandlingsprocess i kommunerna. Det är exempelvis inte alls säkert att väns
terpartiets väljare i en kommun var beredda på att partiet var benäget att gå i koa
lition med de borgerliga partierna i syfte att försätta socialdemokraterna i opposi
tion, vilket har förekommit i några kommuner under 1990- och 2000-talen. Så
dana koalitioner får istället bli föremål för utvärdering av väljarna i det näst
kommande valet.

När det gäller att analysera kopplingen mellan konsensus och konflikt i kom
munerna och valet av styrelseform visar studien från Kronobergs län att den för
höjda konfliktnivån främst uppstod i samband med att den nuvarande kommun
indelningen trädde i kraft år 1971. De förhållandevis få konflikter som uppstod i 
fallstudiekommunernas fullmäktige under 1950- och 1960-talen hade dessutom i 
många fall ingen tydlig partipolitisk dimension. Det innebar att partipolitisering
en i kommunerna ännu inte hade fått ett fullt genomslag vid denna tidpunkt. Par
tipolitiseringen i relation till epoken med sockenkommuner bestod därför inte 
minst i att valen till fullmäktige nu skedde med utpräglade partilistor från de par
tier som fanns representerade i riksdagen. Detta har Peter Aronsson framhållit i 
sin forskning.76. Utvecklingen i riktning mot en tilltagande partipolitisering kan 
ur denna synvinkel ses som en process i flera steg.

Fallstudierna visar att i några fall kunde landskommunerna/köpingarna redan 
på 1950-talet ha en konfliktnivå som var högre än vad åtminstone en av fallstu- 
diekommunema hade under 1970- och 1980-talen. Det paradoxala var att denna 
kommun, Älghult, i fråga om styrelseformen hade ett tydligt samlingsstyre. Pa



radoxen förstärktes av att konflikterna i fullmäktige i klart större utsträckning än 
i övriga kommuner i fallstudien hade en parti- och blockpolitisk dimension. Ma
joriteten var ändå mycket generös med att ge ordförandeuppdrag till minoriteten 
och under perioden 1952-1970 tillföll ordförandeposten i kommunalnämnden 
minoriteten. Poängen med att belysa detta exempel är att 1950- och 1960-talens 
kommunalpolitik på landsbygden inte bara var en idyllisk och helt samförstånds- 
präglad verksamhet. De tre kommuner som ingår i fallstudien för tidsperioden 
1971-2002 hade samlingsstyre under åren 1971-1973, och trots det tilltog anta
let konflikter. Ur denna synvinkel var det inte övergången från samlingsstyre till 
samlingsstyre med majoritetsmarkering som var den utlösande faktorn till den 
stigande konfliktnivån i kommunerna. Däremot är det inte långsökt att tänka sig 
att den ökade andelen konflikter bidrog till att frågan om övergång till ett sam
lingsstyre med majoritetsmarkering växte sig starkare i kommunerna och senare 
under 1970-talet tedde sig logisk att genomföra.

Ökningen av antalet konflikter vid denna tidpunkt bör därför framförallt här
ledas till den ändrade kommunindelningen. Det finns emellertid liera olika tänk
bara förklaringar till ökningen. För det första hade de nya kommunerna klart 
större yta, vilket kunde medföra risk för fler geografiskt betingade konflikter. 
Fallstudierna visade emellertid att de rent geografiska konflikterna inte var sär
skilt många, inte ens i den tydligt tvåkärniga (kommunblock med två tänkbara 
centralorter) kommunen Uppvidinge. För det andra kunde det vara fråga om att 
försöka smälta samman divergerande politiska kulturer, där dessutom de olika 
politikerna inledningsvis inte kände varandra så väl. Det var sålunda fråga om ett 
så kallat fonnativt moment där det också fanns förutsättningar för en utökad par
tipolitisering. För det tredje innebar sammanslagningarna att den kommunala 
verksamheten fick en större samlad volym i fråga om antalet anställda och eko
nomisk omslutning. Det innebar att större värden stod på spel i den politiska be
slutsprocessen.

Både mina fallstudier från Kronobergs län och den tidigare forskningen av 
Leif Johansson och Stefan Schmidt visar att konfliktnivån under andra halvan av 
1970-talet låg på en klart högre nivå än under 1960-talet.7ix I mina fallstudier var 
dock variationerna mellan de tre kommunerna ganska stora. Övergången från 
rent samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkering innebar med andra 
ord knappast någon dramatisk ökning av konfliktnivån. Den kommun som upp
visade flest likheter med Johanssons och Schmidts studie var Tingsryd, där anta
let voteringar steg kraftigt under slutet av 1970-talet. Det skedde trots att styrel
seformen ändrades från samlingsstyre med maximal majoritetsmarkering till 
samlingsstyre med normal majoritetsmarkering. En trolig förklaring till utveck
lingen i Tingsryd var en konfliktpräglad politisk kultur, där majoriteten inte 
tycks ha varit särskilt angelägen att uppnå konsensuslösningar med minoriteten.

I de teoretiska utgångspunkterna har jag berört fyra parametrar som kan utgö
ra en modell för att förklara balansen mellan konsensus och konflikt i ett politiskt 
system. Det handlar om följande fyra parametrar: antalet partier som är represen
terade i den beslutande församlingen, massmedias förmåga att spegla det politis- 768
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ka skeendet i någon särskild riktning, den ekonomiska utvecklingen samt rörlig
heten inom väljarkåren.760 Den första och sista punkten är dock knappast obero
ende av varandra. Utvecklingen i landets kommuner som helhet talar för att des
sa parametrar delvis kan förklara den växande konfliktnivån. Antagandet bygger 
på att fler partier i fullmäktige medför en ökad risk för konflikter. Vidare har 
minskningen av kommunernas antal bidragit till att massmedia har kunnat ägna 
ökat utrymme åt varje kommun. Det är dock tveksamt om det har utnyttjats till 
att driva det politiska skeendet i någon särskild riktning. Kommunernas ekono
miska problem har snarast inneburit ökad konfliktrisk, då det antagligen är svåra
re att komma överens om att skära ned än att fördela ett ökande välstånd. Väljar
kårens ökade rörlighet borde innebära ett ökat behov för de olika partierna att 
profdera sig i syfte att fånga lättrörliga väljare. En sådan profilering kan mycket 
väl öka risken för konflikter.

Den övergripande slutsatsen blir att skiftet från ett rent samlingsstyre till sam
lingsstyre med majoritetsmarkering på inget sätt skall ses som den enda förklar
ingen till att konfliktnivån i kommunerna steg från 1970-talet och framåt. Det 
skall istället ses som en effekt av ett antal olika och delvis samvarierande orsa
ker. Den förändrade kommunala indelningen, som i regel skedde i början av 
1970-talet, skall inte alls underskattas som förklaring. Samtidigt har denna indel- 
ningsreform utpekats som en viktig orsak till att det skedde byten av styrelse
form på bred front i landets kommuner under 1970-talet. Detta konstaterande kan 
rimligen illustrera komplexiteten i diskussionen och stryka under betydelsen av 
att analysera ett relativt brett spektrum av förklaringar och deras eventuella in
bördes samband.

Hegemoni eller konsensus
1 detta avsnitt handlar det framförallt om de fallstudiekommuner där ett av de 
båda politiska blocken hade en dominerande ställning i fullmäktige. Anknyt
ningen till de kommunalpolitiska styrelseformerna utgörs av frågeställningen om 
det går att identifiera en koppling mellan ett följsamt agerande från minoritetens 
sida och att minoriteten fick fler ordförandeposter inom ramen för samlingsstyret 
än vad som normalt hade varit motiverat. Med följsamhet avses att minoriteten 
höll en mycket låg politisk profd och inte tog strid i frågor där de rimligen borde 
ha gjort det om de skulle driva samma linje som moderpartiet gjorde på nationell 
nivå. För att förenkla användningen av hegemonibegreppet på kommunal nivå 
görs en uppdelning i två tankemässiga idealmodeller av hegemonisk karaktär.

Först är det fråga om en borgerlig sparsamhetsmodell, där de överordnade fö
reställningarna går ut på sträng sparsamhet med de kommunala utgifterna i syfte 
att hålla nere kommunalskatten. Det handlade sålunda om en roll som väktare 
mot en kraftig expansion av den kommunala verksamheten. Modellen bygger 
även på föreställningen att den socialdemokratiska minoriteten i den aktuella 
kommunen huvudsakligen ansluter sig till detta synsätt. Att motsätta sig en för



ändring av den kommunala indelningen kan vara en del i ett sådant förhållnings
sätt. då det kan antas att övergången till större kommuner innebär ökade förut
sättningar för en expansion av den kommunala verksamheten.770

Den andra idealtypen utgörs av en socialdemokratisk välfdrdsmodell. I denna 
är satsningen på en utbyggnad av välfärdspolitiken på lokal nivå ett överordnat 
tankemässigt mål, där expansion skall finansieras med höjd kommunalskatt. De 
medborgare och kommunalpolitiker som inte anses bejaka denna modernitet kan 
bli betraktade som bakåtsträvare som borde hållas utanför politiskt inflytande.771 772

De empiriska fallstudierna från Kronobergs län visar några exempel på att den 
politiska minoriteten i storkommunema 1952-1970 intog ståndpunkter som ut
ifrån partiernas ställningstaganden på den nationella nivå kunde te sig något an
märkningsvärda. Det gällde särskilt vid besluten om kommunblocksreformen. 
Två exempel kan lyftas fram. För det första Linneryds landskommuns yttrande år 
1963 över det preliminära förslaget till indelning i kommunblock. Det togs då ett 
enhälligt beslut i kommunalfullmäktige om att kommunen, som då hade cirka 
2500 invånare, i första hand borde få utgöra ett eget kommunblock. Den social
demokratiska minoriteten i kommunen ställde sig bakom ståndpunkten, vilket 
tyder på att partiet gjorde en långtgående anpassning till den linje som den bor
gerliga majoriteten intog. Det visar på att partiets företrädare intog sådana före
ställningar som närmast bör förknippas med centerns och högerns negativa upp
fattning till reformen på nationell nivå.7"

Vidare intog merparten av de socialdemokratiska ledamöterna i fullmäktige 
en mer restriktiv hållning till beslutet om samgåendet i Tingsryds kommunblock 
1969 än vad flertalet av ledamöterna från den borgerliga majoriteten gjorde. De 
socialdemokratiska ledamöterna ville bara ha en sammanläggning år 1971 om 
den blev total, alltså av hela kommunblocket. Här fanns det inte någon anpass
ning till en borgerlig linje. Socialdemokraterna intog här istället en hållning som 
faktiskt var mer "borgerlig” än borgerlighetens egen inställning. Det kan därmed 
inte funnits något motiv att vara borgerligheten till lags i syfte att tilldelas infly
tande i form av ordförandeposter.

Genomgången av fullmäktigeprotokollen från Linneryds landskommun under 
tidsperioden 1952-1970 ger heller inga tydliga tecken på att socialdemokraterna 
ville föra en betydligt mer aktiv välfärdspolitik än vad den borgerliga majoriteten 
gjorde. Det kan därför finnas vissa indikationer på att socialdemokraterna i Lin- 
neryd hade föreställningar om kommunalpolitiken som var i linje med den tan
kemässiga borgerliga idealmodell om kommunalpolitiken som jag har härlett 
från hegemonibegreppet. Det finns med andra ord tecken på att de anslöt sig till 
borgerliga ståndpunkter i större utsträckning än vad som normalt kan anses för
knippat med en sedvanlig konsensuspolitik. Denna kan kännetecknas av kom

770 Här är det tänkbart att se vissa beröringspunkter med den syn pä kommunen och pä relationen 
mellan stat och kommun som Mats Dahlkvist (Lindberg) och Urban Strandberg har gett namnet 
gemenskapskommunen. Dahlkvist och Strandberg 1999 s 281 ff.

771 Denna föreställning stämmer relativt väl överens med det socialdemokratiska synsätt på en aktiv 
välfärdspolitik pä kommunal nivå som behandlas i Ulla Ekström von Essens avhandling. Ekström 
von Essen 2003.

772 Wångmar 2003 s 220-228.



premisser där olika partier gör avkall på egna ståndpunkter i syfte att åstadkom
ma en gemensam nämnare som ger enighet i beslutet.

Genomgången av styrelseformen i Linneryds landskommun visar dock att den 
socialdemokratiska minoriteten inte fick någon särskilt god utdelning i fråga om 
ordförandeposter i styrelser och nämnder, särskilt inte under 1960-talet. Det till- 
lämpades visserligen ett samlingsstyre, men det var inget brett sådant. De borger
liga partierna tog nämligen hand om nästan alla ordförandeposter. Det socialde
mokratiska partiet fick under 1960-talet i huvudsak hålla till godo med posten 
som ordförande i brandstyrelsen, vilken inte kan betecknas som ett tungt upp
drag. Socialdemokraterna hade således inte någon tydlig nytta av att fora en poli
tik som åtminstone i vissa centrala frågor som kommunblocksreformen innebar 
en tydlig anpassning till ett klart borgerligt förhållningssätt. Det kan därför antas 
att utdelningen när det gällde ordförandeuppdrag hade blivit i stort sett densam
ma om partiet hade bedrivit en mer tydlig egen linje i form av socialdemokratisk 
välfärdspolitik i enligt med min idealmodell. Utan att gå in på några detaljer 
skall det påpekas att den socialdemokratiska minoriteten i Linneryds grannkom
mun Älmeboda, som ingår i den detaljerade fallstudien, också höll en väldigt låg 
profil i relation till den borgerliga majoriteten. Även där blev utdelningen i fråga 
om ordförandeposter tämligen liten. Det fanns sålunda beröringspunkter med si
tuationen i Linneryd.

För det andra handlar det om ställningstaganden av den borgerliga minoriteten 
i Lessebo köpingskommun och Ekeberga landskommun vid kommunernas ytt
randen om behovet av en tvångslagstiftning för att kunna slutföra kommun
blocksreformen på relativt kort tid. Både kommunalfullmäktige i Lessebo köping 
och Ekeberga landskommun ställde sig enhälligt bakom det förslag till lag som 
innebar att reformen skulle vara helt slutförd år 1974 och att det vid behov kunde 
ske med tvångsmässiga sammanläggningar. Det innebar att den borgerliga mino
riteten i de båda kommunerna gjorde ställningstaganden som var helt i strid med 
vad de borgerliga partierna ansåg på riksnivå. Den samlade borgerligheten var 
nämligen helt emot denna tvångslagsstiftning vid riksdagsbeslutet år 1969. 7’

Den borgerliga minoriteten i Lessebo respektive Ekeberga förde rent allmänt 
en i relation till majoriteten välvillig oppositionspolitik. Till väldigt stor del an
slöt de sig till den socialdemokratiskt färgade välfärdspolitik som växte fram i de 
båda kommunerna under 1950- och 1960-talen. Den opposition som ändå fanns, 
framförallt i Lessebo, utgjordes istället av kommunistema/vpk. Ett uttryck för 
den borgerliga anslutningen till den socialdemokratiska välfärdspolitiken var att i 
Ekeberga kommun ville delar av den fåtaliga borgerligheten på 1950-talet till 
och med höja skatten mer än vad socialdemokraterna drev igenom. I Lessebo 
köping opponerade sig dock hela eller delar av borgerligheten mot en mindre del 
av den samlade skattehöjning som skedde under åren 1952-1970. Det föreligger 
sålunda en del indikationer på att de borgerliga partierna i Lessebo köping och 
inte minst i Ekeberga landskommun intog ståndpunkter som till stor del innebar 
en anslutning till idealmodellen om en socialdemokratiskt präglad välfärdspolitik



på kommunal nivå, formulerad utifrån hegemonibegreppet. Det handlade sålunda 
om mer än sedvanlig konsensus, baserad på kompromisser och pragmatism.

1 Lessebo köping och Ekeberga landskommun tog den socialdemokratiska 
majoriteten hand om nästan samtliga ordförandeposter, även om det formellt var 
samlingsstyren. 1 Ekeberga kommun var det först barnavårdsnämnden och senare 
nykterhetsnämnden, som leddes av kyrkoherden, samt hästuttagningsnämnden/ 
uttagningsnämnden. Det betydde att de borgerliga partierna knappast belönades 
med fler ordförandeposter än vad som kunde anses normalt. Det är sålunda gans
ka troligt att borgerligheten hade fått i huvudsak samma utdelning av ordföran
deposter även om de hade bedrivit en borgerlig politik, präglad av sparsamhet 
med kommunala utgifter enligt idealmodellen.

Det är viktigt att betona att analysen sålunda utgår från två idealmodeller för 
att lättare kunna illustrera eventuella skillnader mellan den förda politiken i olika 
kommuner utifrån den politiska majoriteten. I fråga om expansionen av den 
kommunala verksamheten var inte skillnaderna mellan fallstudiekommunerna 
med socialistisk respektive borgerlig majoritet så väldigt stora. Det gällde en 
kombination av de två idealmodellerna, en borgerlig sparsamhetsinriktad politik 
och en socialdemokratisk välfärdspolitik, men med klar dragning åt det senare.

Slutsatsen av denna analys om hegemoni eller konsensus i storkommuner åren 
1952-1970, med väldigt stor majoritet för ett av de båda politiska blocken, blir 
att politiska minoriteten ibland stödde en politik som åtminstone delvis stod i 
strid med moderpartiernas ställningstaganden på riksnivå. Begreppet hegemoni 
är dock här förenklat och konkretiserat till två idealmodeller. En sådan anpass
ning kan alltså ha varit mer långtgående än vad som kan ligga i betydelsen av en 
konventionell konsensuspräglad kommunalpolitik, där de olika partierna ger och 
tar för att nå acceptabla kompromisser.

Denna skillnad skulle kunna konkretiseras genom att konsensus är en horison
tell rörelse där olika relativt jämbördiga aktörer/partier möts ungefär på halva 
vägen. En från minoritetens sida relativt långtgående anpassning till en av de ur 
begreppet hegemoni utvecklade idealmodellerna handlar däremot mer om en ver
tikal process där partema inte alls är jämbördiga. Det handlar med andra ord om 
ett dominansförhållande ur både tankemässig och inflytandemässig synvinkel. 
Den svagare aktören tar i det här fallet, medvetet eller omedvetet, tydliga intryck 
från den starkare aktören i en relation som kan ses som vertikal, med en överord
nad och cn underordnad aktör.

Den viktigaste slutsatsen blir, med tanke på att detta arbete specifikt behandlar 
styrelseformerna, att utifrån fallstudien hade inte denna typ av tankemässig an
passning någon betydelse för styrelseformen i de aktuella kommunerna. Efter
som det bygger på detaljerade fallstudier av några kommuner är det dock inte 
möjligt att göra generaliseringar med nationell räckvidd. Det kan därför inte ute
slutas att en sådan anpassning av ståndpunkterna i viktiga politiska sakfrågor 
kunde ge en viss utdelning när det blev aktuellt att fördela ordförandeuppdragen 
i kommunerna. Det är tänkbart att det hade större effekt i kommuner där den po
litiska majoriteten inte var fullt lika stor som i de fyra fallstudiekommuner i Kro
nobergs län som har använts som underlag för att undersöka denna fråga.

När det gäller motsvarande tankemässiga anpassning i de kommuner som har 
funnits i Kronobergs län från år 1971 och framåt har det inte gjorts någon studie



av principiellt intressanta frågor. Däremot har jag gjort undersökningar av graden 
av konflikt i kommunerna. Dessa visar som tidigare har nämnts att konfliktnivån 
steg i kommunerna efter den nya indelningens ikraftträdande. En förklaring var 
den ökade partipolitiseringen. Partierna gjorde nu större ansträngningar att visa 
en viss ideologisk profil även på kommunal nivå. Denna förändring bör ha redu
cerat möjligheterna till en långtgående anpassning till de tankesätt som de poli
tiska motståndarna hade. Det är också fullt tänkbart att massmedias ökade be
vakning och kritiska granskning av kommunalpolitiken medförde att även en po
litisk minoritet fick göra vissa ansträngningar att föra en politik med någon form 
av egen politisk profil.

Hur praxis skapas
I mina teoretiska utgångspunkter har jag angett att användningen av begreppet 
praxis skall ske på en relativt låg abstraktionsnivå. Praxisbegreppet används där
för dels i betydelsen lokalt vedertagna principer av sedvanekaraktär, dels som 
rekommendationer från central nivå, som dock inte utgör någon lagreglering. 
Lagstiftningen har gett kommunerna tämligen vida ramar att själva bestämma 
styrelseformerna. Den tidigare forskningen har visat att det ibland utvecklats en 
lokal praxis, som varit i strid med den då gällande lagstiftningen.7'4 I fallstudien 
har jag funnit några exempel på sådana avsteg, vilka jag återkommer till.

Före år 1976 fanns det inga statliga rekommendationer om praxis för styrelse
formen i landets kommuner. Den nationella totalundersökningen och fallstudien 
av Kronobergs län visade att flertalet kommuner fram till år 1973 tillämpade ett 
samlingsstyre, innebärande att både majoriteten och minoriteten i fullmäktige 
fick vara med och dela på ordförandeuppdragen. Inom denna yttre ram av sam
lingsstyre fanns det dock betydande variationer mellan kommunerna.

Det mest tydliga samlingsstyret innebar att majoritet och minoritet delade näs
tan jämnt på posterna soni ordförande och vice ordförande i de kommunala or
ganen. Ordförandeposten i kommunens styrelse, kommunalnämnd eller drätsel
kammare, kunde därför tillfalla minoriteten Det innebar också att både majoritet 
och minoritet ofta var representerade i samtliga presidier.

Den andra ytterligheten av samlingsstyre innebar att minoriteten bara fick en 
obetydlig ordförandepost, till exempel uttagningsnämnden, medan majoriteten 
besatte alla övriga presidieposter. Ett samlingsstyre med majoritetsmarkering, 
d.v.s. att majoriteten tog samtliga ordförandeposter och minoriteten fick tillätta 
alla vice ordförande, innebar i praktiken mindre majoritetsmarkeringar än den 
ovannämnda ytterligheten av samlingsstyre.

Förklaringen till att det uppkom lokala variationer i fråga om praxis for styrel
seformen låg ofta i hur bred majoriteten var i kommunens fullmäktige. Störst 
förutsättningar för ett utpräglat samlingsstyre fanns när det var så kallad annan 
majoritet i fullmäktige, med ett lokalt parti som vågmästare, eller där ett av de 
två politiska blocken hade en mycket knapp majoritet i fullmäktige. Modellen



med samlingsstyre som de facto innebar stora majoritetsmarkeringar eller ett 
samlingsstyre med även en formell majoritetsmarkering var mest vanligt före
kommande i kommuner där ett parti eller en grupp av partier innehade en bred 
majoritet i fullmäktige. En sådan bred majoritet innebar att det fanns små risker 
for att själv hamna i minoritet i fullmäktige och därvid drabbas av samma majo
ritetsmarkering från de politiska motståndarnas sida.

Valet av styrelseform kunde därför i viss mån sägas bero på en riskbedömning 
av att själv drabbas av samma sak. Det innebär också att det främst var den poli
tiska majoriteten i fullmäktige som bestämde vilken styrelseform som skulle till- 
lämpas i kommunen. Då valen till presidierna var majoritetsval och inte propor
tionella val var det inte möjligt för minoriteten att hindra majoriteten att välja 
styrelseform, under förutsättning att majoriteten kunde hålla samman vid eventu
ella omröstningar och vara fulltaligt närvarande.

Frågan är också hur länge en styrelseform skall ha tillämpats innan den skall 
ses som en vedertagen praxis i kommunen. En rimlig tolkning är att det kan 
handla om två eller tre perioder. Den viktigaste måttstocken för hållbarheten av 
en kommunal praxis bör vara om den överlever ett majoritetsskifte i fullmäktige. 
Om så är fallet får den anses vara tämligen vedertagen och stabil. Om ett parti el
ler en grupp partier under lång tid i minoritet har varit utsatta för en tydlig majo
ritetsmarkering, som de vid varje val kraftigt har motsatt sig, blir det en svår av
vägningsfråga hur de skall agera när de själva kommer i majoritet. Det finns då 
två alternativ, antingen att vara konsekvent och göra den mildare variant av ma
joritetsmarkering som de har varit anhängare av när de befann sig i minoritet, el
ler att agera på samma sätt som den gamla majoriteten i syfte att de får känna 
samma brist på inflytande som de själva upplevde under sin tid i minoritet. I det 
första fallet bryts alltså dittills rådande praxis för styrelseformen, medan den be
hålls i det andra alternativet. I fallstudien finns det ett sådant exempel från Tings- 
ryds kommun, där det handlade om posten som förste vice ordförande i kom
munstyrelsen. Om denna post förekom det votering vid fyra val i följd, åren 
1979-1988, och den socialdemokratiska minoriteten förlorade varje gång till den 
borgerliga majoriteten. När socialdemokraterna sedan för första gången år 2002 
fick delta i majoriteten accepterade de till fullo att denna post tillföll majoriteten.

Under storkommunepoken 1952 1970 kunde praxis för styrelseformen delvis 
vara beroende av att ett ordförandeuppdrag enligt lokal kommunal praxis tillföll 
en särskild befattningshavare, vilket ofta innebar en präst eller en lärare. Det 
handlade framförallt om två organ, barnavårdsnämnden och folkskolestyrelsen/ 
skolstyrelsen. Här fanns det också historiska förklaringar, då lagstiftningen tidi
gare hade angett att en präst och en lärare var självskriven ledamot i det aktuella 
organet.7 Med tanke på att det stora flertalet präster vid denna tidpunkt hade en 
borgerlig åskådning, även om de långt ifrån alltid var medlemmar i något parti, 
innebar kvarhållandet av en sådan praxis ett gynnande av borgerligheten på det

775 Wängmar 2005 s 153 och 164f. Prästernas kommunala uppdrag framgår också av stiftsmatriklar 
och minnesteckningar över avlidna präster. Till exempel Växjö stift, Matrikel 1966, Rydeman 1978, 
Bexell 1996 och Bexell 2002. Det kan noteras att det också hade funnits krav på att det alltid måste 
ingå en kvinna i fattigvårdsstyrelsen (socialnämnden) och barnavårdsnämnden. Wångmar 2005 s 
99.



socialdemokratiska partiets bekostnad. Inom lärarkåren var däremot de partipoli
tiska sympatierna mer spridda och det fanns en hel del socialdemokrater inom lä
rarkåren.

Det fanns ytterligare ett organ, dock med klart låg dignitet, där lagstiftningen 
tydligt gynnade borgerliga politiker, och det var uttagningsnämnden.77ft I lands
kommunerna var inte helt sällan kyrkoherden ordförande i skolstyrelsen och en 
häst-/traktorkunnig lantbmkare, tillhörande högern eller bondetorbundet/centem, 
ordförande i uttagningsnämnden. Det senare var närmast en praxis som ägde till- 
lämpning i flertalet av kommunerna på landet. Det kan vara en förklaring till att 
det formellt fanns samlingsstyren även i kommuner med överväldigande socialis
tisk majoritet. 1 fråga om skolstyrelsen bröts denna praxis nästan helt genom 
kommunblocksreformen. När det gällde uttagningsnämnden skedde det en mer 
gradvis förändring till dess att en regeländring år 1977 inte längre gjorde det ob
ligatoriskt att ha en separat uttagningsnämnd.77 I de kommuner som fram till va
len år 1973 eller 1976 tillämpade samlingsstyre var det nästan regelmässig praxis 
att posten som ordförande i uttagningsnämnden tillföll en lantbrukare som repre
senterade ett borgerligt parti.

Det handlade dock inte bara om att styrelseformen kunde vara beroende av en 
praxis om att en viss ordförandepost tillföll en specifik yrkeskår. Det kunde även 
gälla rena personfrågor genom att en person som tillhörde minoriteten ansågs 
vara duglig att inneha en ordförandepost. Huruvida det skall ses som en praxis 
eller inte är dock något tveksamt, då det inte fanns någon tydlig regel att bygga 
på. Det kan snarare ses som en form av individuell bedömning. Det kunde sålun
da till och med avgöra om det tillämpades samlingsstyre eller samlingsstyre med 
majoritetsmarkering i en kommun. Sådana exempel framkommer inte minst vid 
intervjuerna gällande fallstudien av kommunerna i Kronobergs län.

När styrelseformerna i kommunerna började renodlas som samlingsstyren 
med majoritetsmarkering vid framförallt valen 1973 och 1976 togs det inte läng
re hänsyn till personlig kompetens/lämplighet. Det får också ses som ett uttryck 
för den tilltagande partipolitiseringen i kommunerna. 1 undantagsfall kunde dock 
personlig kompetens och förtroende vara avgörande för att det fanns ett sam
lingsstyre i kommunen relativt långt fram i tiden. Den nationella undersökningen 
visar att i Torsås kommun i Kalmar län var det samlingsstyre under hela 24 år (8 
mandatperioder), 1971-1994, som kunde kopplas till att en politiker från den so
cialdemokratiska minoriteten oavbrutet innehade ordförandeposten i byggnads
nämnden. De övriga ordförandeposterna gick alltid till den borgerliga majorite
ten. Borgerligheten tog över ordförandeskapet i byggnadsnämnden först när den 
socialdemokratiske politikern lämnade sina kommunala uppdrag.'7’'

776 Wångmar 2005 s 219. Förordningen från år 1953 angav atl ledamöterna i uttagningsnämnden 
skulle ha ingående kunskaper om beståndet av hästar och traktorer inom kommunen. SFS 1953: 
673. I den förordning som utfårdades år 1963 gällde det att ha ingående kännedom om hästbestån
det i kommunen. SFS 1963:110.

777 Wångmar 2005 s 219.
7711 Sveriges kommunkalender 1971-1994 och protokoll kommunfullmäktige i Torsås kommun 

1985-1994.



Fallstudien av Kronobergs län ger tre exempel på att en lokal kommunal prax
is kunde stå i strid med den gällande lagstiftningen. I alla tre fallen handlade det 
om val av andre vice ordförande i kommunala organ, innan det blev lagligt att 
göra sådana va! i andra organ än fullmäktige år 1976. För det första var det fråga 
om kommunalnämnden i Almundsryds/Ryds köping, där det valdes en andre 
vice ordförande under perioden 1965-1970.7 '* För det andra gällde det kommu
nalnämnden i Vislanda landskommun, där fullmäktige valde en andre vice ordfö
rande under den avslutande valperioden 1968-1970.7X11 För det tredje gällde det 
sociala centralnämnden i Uppvidinge kommun under valperioden 1974-1976. 
Beslutet om att inrätta en andre vice ordförande var dock inte enhälligt.7X1 Posten 
som andre vice ordförande försvann dock efter bara en mandatperiod, precis när 
det blev lagligt att välja en andre vice ordförande. Med tanke på att det bara var 
fråga om en mandatperiod blev det inte någon vedertagen praxis i kommunen.

Den vägledning för styrelseformen som ändå har funnits från nationell nivå 
var de rekommendationer som utgavs av utredningen om den kommunala demo
kratin 1975 och i riksdagsbeslutet 1977 om ny kommunallag. Där föreslogs att 
en lämplig styrelseform var ett samlingsstyre med majoritetsmarkering som in
nebar att majoriteten i fullmäktige tog hand om alla ordförandeposter, medan 
minoriteten fick utse alla vice ordförande. Det var dock upp till varje enskild 
kommun att på egen hand avgöra vilken styrelseform som skulle tillämpas.

Fallstudien från Kronobergs län visade att rekommendationen från nationell 
nivå fick genomslag i länet, i den mån kommunerna inte redan före år 1976 till- 
lämpade denna form av majoritetsmarkering. Från och med perioden 1977-1979 
tillämpade alla länets åtta kommuner den förordade styrelseformen nästan fullt 
ut. Enda undantagen var två kommuner som använde sig av den nya möjligheten 
att tilldela minoriteten en andre vice ordförande i kommunstyrelsen, medan ma
joriteten tillsatte ordförande och förste vice ordförande. Anpassningen till den 
från nationell nivå föreslagna praxisen skedde från två håll. Det gällde för det 
första kommuner som hade samlingsstyre fram till år 1976. För det andra var det 
fråga om kommuner som under valperioden 1974-1976 hade tillämpat en maxi
mal majoritetsmarkering, innebärande att majoriteten tog hand om samtliga pos
ter som ordförande och vice ordförande i de kommunala organen. I det första fal
let var det en ökad majoritetsmarkering, medan det andra avsåg en minskad ma
joritetsmarkering.

Ur ett nationellt perspektiv innebar rekommendationen från 1975/1977 att den 
redan 1973 höga andelen svenska kommuner som hade samlingsstyre med majo
ritetsmarkering steg ytterligare, nu från 71 till 87 procent. När det gällde föränd
ringar av hur uppdragen som vice ordförande i styrelser och nämnder har förde
lats har jag inte kunnat göra någon sådan undersökning för hela perioden. Frågan 
har inte heller behandlats inom utredningsväsendet på den nationella nivån. Ut
ifrån den ovannämnda behandlingen av förändringarna i kommunerna i Krono-

779 Protokoll kommunalfullmäktige i Almundsryds/Ryds köping 1965-06-28, § 66, och 1967-12-18, 
§ 107.

780 Protokoll kommunalfullmäktige i Vislanda kommun 1967-12-29, !j 85.
781 Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1973-12-11, tj§ II (valda för perioden 

1974-1976)



bergs län ter det sig dock fullt möjligt att rekommendationen från riksdagen fick 
genomslag i en del kommuner. Den sammanfattande slutsatsen blir, på grundval 
av den nationella studien av ordförandeposternas fördelning och undersökningen 
av hur alla presidieposter fördelades i Kronobergs län, att den rekommendation 
på lämplig styrelsefonn som utfärdades av riksdagen fick relativt stor betydelse 
för den lokala praxisen i landets kommuner. En del kommuner hade dock redan 
före år 1976, oftast från 1970 eller 1973, tillämpat denna praxis. Det innebar så
lunda att riksdagens rekommendation på lämplig praxis delvis var en kodifiering 
av en praxis som redan hade vuxit fram på kommunal nivå.

Utvecklingen av praxis för styrelsefomien efter perioden 1977-1979 innebar 
att det fram till början av 1980-talet skedde en svag ytterligare ökning av andelen 
kommuner som hade samlingsstyre med majoritetsmarkering. Under perioden 
1983-1985 uppgick denna andel till hela 91 procent. Att det hade utvecklats en 
så enhetlig nationell praxis får ses som en kombination av den utveckling som 
började i kommunerna framförallt vid valen 1970 och 1973 och som sedan också 
blev en rekommendation från riksdagen år 1977.

I fråga om uppdragen som vice ordförande i de kommunala organen finns det 
inga fullständiga uppgifter för hela landet förrän valperioden 1999-2002. Från 
och med valperioden 1977-1979 är det sannolikt att antalet kommuner med en 
praxis som innebar maximal majoritetsmarkering blev färre till följd av möjlig
heten att även utse en andre vice ordförande i kommunala styrelser och nämnder. 
Dessa skulle normalt tillfalla minoriteten, alternativt att minoriteten fick förste 
vice ordförande och majoriteten andre vice ordförande. Utifrån fallstudien av 
Kronobergs län var det ingen av de åtta kommunerna som mellan 1976 och 1994 
tillämpade samlingsstyre med maximal majoritetsmarkering. Utifrån resultaten 
av totalundersökningarna om sådana majoritetsmarkeringar under mandatperio
den 1971-1973 var dessa vanligast i kommuner med stark socialistisk majoritet 
och som var belägna i Svealand och Norrland.

Under mandatperioden 2003-2006 har det inte varit så vanligt med maximala 
majoritetsmarkeringar i landets kommuner. Det hänger inte minst samman med 
att vissa kommuner har valt att även välja andre vice ordförande i de fall som 
majoriteten har ansett sig behöva både ordförande- och vice ordförandeposter för 
egen räkning. I de fall som ändå har förekommit finns det med en viss generali
sering två huvudsakliga kategorier av kommuner som tillämpar en sådan praxis.

För det första kommuner där ett av de två politiska blocken ofta har en stark 
majoritet, vilket innebär att majoriteten löper relativt liten risk att själv hamna i 
minoritet under en kommande mandatperiod. Detta förhållande är med stor san
nolikhet en starkt bidragande orsak till valet av denna praxisform. 1 en del fall 
handlar det om kommuner som har haft maximal majoritetsmarkering både på 
1970-talet och i början av 2000-talet. Utan att ha undersökt den mellanliggande 
tidsperioden ligger det nära till hands att anta att det tillämpats en maximal majo
ritetsmarkering kontinuerligt. I så fall handlar det om en väl vedertagen praxis på 
kommunal nivå. Det skulle då vara av visst intresse att veta om minoriteten i 
dessa kommuner fullt ut har accepterat denna praxis. Det blir då också av intres
se att veta varför dessa kommuner inte har utnyttjat möjligheten att utse andre 
vice ordförande i styrelser och nämnder. Om det däremot har skett majoritets-



skiften i dessa kommuner och den nya majoriteten har valt att behålla denna 
praxis får den ses som högst vedertagen.

För det andra handlar det om kommuner där det framförallt från valet år 1994 
och framåt har funnits blocköverskridande samarbeten. Det gäller i synnerhet om 
partier med större väljarstöd i en kommun, exempelvis socialdemokraterna och 
centern, har bildat en koalition. Svårigheten med praxis för styrelseformen ligger 
i att kommunen fram till exempelvis år 1994 hade ett samlingsstyre med normal 
majoritetsmarkering inom ramen för de två politiska blocken. Om det var borger
lig majoritet hade dessa partier alla ordförandeposter, medan uppdragen som vice 
ordförande tillföll socialdemokraterna. I det fall centern var störst inom borger
ligheten hade detta parti troligen merparten av ordförandeposterna. Vid en koali
tion mellan socialdemokraterna och centern med bibehållen praxis om samlings
styre med normal majoritetsmarkering måste dessa båda partier dela på ordfö
randeposterna, medan minoriteten till höger och/eller vänster får tillsätta poster
na som vice ordförande. Det innebär att majoritetskoalitionen får ett mindre antal 
presidieuppdrag än tidigare, vilket kanske inte ter sig så lockande.

En förändring av praxis för styrelseformen kan innehålla minst tre alternativ. 
Det första innebär att det inrättas poster som andre vice ordförande som tillfaller 
minoriteten. Ett andra alternativ är att det görs en maximal majoritetsmarkering 
som alltså innebär att den blocköverskridande koalitionen tillsätter alla poster i 
presidierna. Ett tredje alternativ är en mellanform mellan normal och maximal 
majoritetsmarkering, innebärande att minoriteten får tillsätta en del av posterna 
som vice ordförande.

Formuleringen av de olika alternativen har delvis sin grund i vad som har fö
rekommit i en av kommunerna i Kronobergs län, Ljungby, där det har funnits ett 
blocköverskridande samarbete mellan socialdemokraterna, centern och folkparti
et från och med perioden 1995-1998. Det har medfört att majoriteten även tagit 
hand om nästan alla vice ordförandeposter, vilket vid 2002 års val till styrelser 
och nämnder fick den heterogena minoriteten att ta strid om posterna som vice 
ordförande. Majoritet och minoritet var sålunda inte överens om praxis för sty
relseformen.7 w

I några fall har det förekommit praxis med maximala majoritetsmarkeringar 
som har inneburit att majoriteten också har inrättat poster som andre vice ordfö
rande och även tagit hand om dessa för egen räkning. Ett sådant agerande skulle 
nästan kunna betecknas som maktmissbruk, även om det är fullt lagligt. Det kan 
emellertid definitivt sägas vara ett avsteg från den avsikt som fanns när lagstift
ningen år 1976 ändrades så att det blev möjligt att välja andre vice ordförande i 
styrelser och nämnder. Tanken var nämligen att dessa poster skulle tillfalla mi
noriteten, om det inte var så att majoriteten överlät uppdragen som förste vice 
ordförande till minoriteten och själv tillsatte andre vice ordförande.

782 Ljungby kommunfullmäktige fattade i januari 2006 i full enighet beslut om en ny praxis for sty
relseformen från och med perioden 2007-2010. Den innebär att majoriteten skall tillsätta alla ord
förandeposter samt nyinrättade uppdrag som andre vice ordförande, medan minoriteten får alla 
uppdrag som förste vice ordförande. Enda undantaget var att minoriteten skulle få tillsätta ordfö
randeposten i revisionen. Protokoll kommunfullmäktige i Ljungby kommun 2006-01-26, ij 12.



Den övergripande slutsatsen om hur praxis for styrelseformen i kommunerna 
har skapats i modern tid blir sålunda att det handlar om en kombination av re
kommendationer från riksnivå, framförallt beslutet i riksdagen år 1977, och loka
la överväganden på kommunal nivå.

Lokala koalitionsbildningar
1 de fortlöpande koalitionsteoretiska analyserna i anslutning till fallstudierna har 
jag använt tre kvantitativa teorier samt en modell för kvalitativ koalitionsanalys. 
De tre kvantitativa teorierna var minimal winning coalition, minimum winning 
coalition och minimal connected winning coalition. Därutöver kom begreppet 
oversized government in som en motsats till en minimal winning coalition. Den 
kvalitativa modellen utgjordes av Gunnar Sjöbloms fyra utgångspunkter för par
tiers överväganden inför ett koalitionsbildande. Teorierna om minimal winning 
coalition och minimum winning coalition samt oversized government är enklast 
som analysredskap, då de bara kräver uppgifter om mandatfördelningen i kom
munfullmäktige. Totalt sett har användningen av de tre koalitionsteoriema och 
Sjöblolms modell varit fruktbara, dock med visst undantag för teorin om mini
mum winning coalition, vilket utvecklas nedan. Fruktbarheten gäller inte minst 
kombinationen av kvantitativa och kvalitativa verktyg för analys. Vad som där
emot inte täcks in med dessa analysredskap är frågan om personliga relationer 
och personkemi mellan de olika partiernas ledande företrädare i en kommun. 
Denna faktor skall på inget sätt underskattas som förklaring till olika koalitions
bildningar, men är självklart inte enkel att undersöka och analysera.

Vid en separat analys av de olika teorierna visar det sig att teorin om minimal 
winning coalition var giltig for 52 procent av de koalitioner som bildades i lan
dets kommuner både efter valen 1998 och 2002. I fråga om Kronobergs län var 
andelen 49 procent av de koalitioner som bildades efter valen 1976-2002. Ande
len varierade mellan 25 och 75 procent. Resultaten tyder på en tydlig likhet vid 
en jämförelse mellan nationell nivå och sett över en längre tidsperiod i Krono
bergs län. En minimal winning coalition kan ses som ett normaltillstånd i landets 
kommuner. Det kan också ses som en ganska tydlig kontrast till rikspolitiken dår 
majoritetsregeringar har varit relativt sällsynta under lång tid.

Mina resultat stämmer också väl med det som Hanna Bäck kom fram till for 
perioden 1999-2002, där siffran uppgick till 53 procent i hela landet och 43 pro
cent i kommunerna i Västra Götalands län.7S’ Skillnaden på en procentenhet mel
lan mina och Hanna Bäcks siffror för år 1998 sammanhänger sannolikt med lite 
olika definitioner av en koalition. Jag utgår från förekomsten av någon slags val
teknisk samverkan. De majoriteter som inte uppfyller teorin om minimal winning 
coalition utgör antingen en oversized government, vilka uppgick till 37 procent 
både efter valen 1998 och 2002, eller att ett parti har egen majoritet i fullmäkti
ge. Efter valen 1998 och 2002 uppgick dessa andelar till tre respektive fyra pro
cent. En situation där ett parti har egen majoritet utgör enligt min mening inte
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någon minimal winning coalition, då det ju faktiskt inte är fråga om en koalition 
i ordets rätta betydelse. Därutöver kan det förekomma minoritetsstyren i kom
munerna. Efter både 1998 och 2002 års val uppgick andelen sådana styren till 
åtta respektive sju procent.

Andelarna oversized government uppgick alltså på nationell nivå till 37 pro
cent både efter valen 1998 och 2002. Fallstudierna från Kronobergs län visar att 
den genomsnittliga andelen sådana koalitioner efter valen 1976-2002 uppgick 
till 39 procent. Värdena varierade mellan 25 och 63 procent. Även i det här fallet 
uppvisas sålunda en tydlig stabilitet mellan riket och Kronobergs län över tid. På 
grundval av både den nationella undersökningen och fallstudierna skall två slut
satser lyftas fram. För det första, att det parti eller de partier som inte behövdes 
för att nå majoritet i fullmäktige fick sällan möjlighet att tillsätta några ordföran
deposter i styrelser och nämnder. Det kan inte betraktas som särskilt förvånande. 
Möjligen skulle det kunna ses som en form av inre och yttre kabinett inom koali
tionen. De partier som får ordförandeposter ingår då i det inre kabinettet och par
tier utan uppdrag som ordförande tillhör bara det yttre kabinettet.

För det andra har det sedan början av 1980-talet nästan regelmässigt bildats 
borgerliga koalitioner av alla de fyra partierna, oberoende av om två eller tre av 
partierna har haft majoritet på egen hand. Det var genom ett sådant tillväga
gångssätt som kds successivt blev integrerat i det borgerliga blocket, både natio
nellt och inte minst i Kronobergs län. Mönstret var i allmänhet att kds inte be
hövdes för att nå majoritet i fullmäktige, men tilldelades ändå ett klart begränsat 
antal ledamöter eller enbart suppleanter i styrelser och nämnder. Under 1980- 
talet uppstod ett mönster där stöd från kds krävdes i fler kommuner för att behål
la ett borgerligt styre. Denna process var sannolikt också en del i integrationen 
av kds, senare kristdemokraterna, i det borgerliga blocket på riksnivå. Även om 
det inte alltid är möjligt att undersöka sådana förhållanden med hjälp av Sveriges 
kommunkalender kan det anses sannolikt att processen med att inlemma kds i det 
borgerliga lägret pågick i ett flertal kommuner i landet. Det var däremot ganska 
ovanligt att kds tilldelades ordförandeposter i kommunerna, med visst undantag 
för partiets kärnområde, Jönköpings län. Denna process var också rimligen fullt 
möjlig att genomföra om borgerligheten befann sig i minoritet/opposition i en 
kommun.

Användningen av teorin om minimum winning coalition ter sig enligt mitt 
förmenande som den minst fruktbara. Visserligen finns det en hel del exempel på 
koalitioner som har fått majoritet med minsta marginal, både bland rikets kom
muner som helhet och specifikt i Kronobergs län. För samtliga kommuner upp
gick andelen till 16 procent efter valet år 1998 och till 19 procent efter 2002 års 
val. I Kronobergs län var andelen 21 procent för de mandatperioder som inleddes 
efter valen åren 1976-2002. Det högsta värdet uppgick till 50 procent och det 
lägsta var 0 procent. Även i det här avseendet tycks det finnas en viss likhet mel
lan kommunerna totalt och Kronobergs län sett över en något längre tidsperiod.

Med viss automatik är det farre koalitioner som är minimum winning än mi
nimal winning. Skälet till att jag delvis vill tona ner betydelsen av denna teori är 
svårigheten att slå ifrån sig tanken på att de fall som uppfyller minimum-kriteriet 
skulle bygga på ett noga genomtänkt rationellt val. Trots allt är det minst lika 
sannolikt att det mer handlar om att koalitionen just har råkat få en majoritet som



är den minsta tänkbara, exempelvis 21 av totalt 41 mandat i fullmäktige. Rele
vansen av teorin ter sig särskilt låg under den tidsperiod, 1974-1994, då en syn
nerligen bred majoritet av landets kommuner styrdes av koalitioner som bildades 
inom ramen för de två traditionella politiska blocken. Det skulle kunna illustreras 
med att centerpartiet och moderaterna hellre skulle ha samarbetat med vpk än 
med folkpartiet, då en samverkan med vpk gav majoritet i fullmäktige med mins
ta marginal, medan en koalition med folkpartiet hade gett majoritet i fullmäktige 
med en marginal på två mandat.

Min tes är att valet av samarbetspartner som ett parti känner samhörighet med 
och där det finns goda förutsättningar att komma överens i sakpolitiken är mer 
attraktivt än att bilda en koalition som nätt och jämnt uppnår majoritet. Här finns 
sålunda i viss mån en motsatsställning till Sjöbloms modell, där ett samarbete 
mellan moderaterna, centerpartiet och vpk skulle te sig mindre sannolikt än en 
koalition mellan tre borgerliga partier.

Av de kvantitativa koalitionsbildningsteoriema är den om minimal connected 
winning coalition den mest användbara, då den även tar hänsyn till att partiernas 
positionering på en specifik dimension, oftast vänster-höger-dimensionen. I fall
studierna av Kronobergs län kunde denna teori i genomsnitt förklara 39 procent 
av de koalitioner som bildades efter valen 1976-2002. Andelen varierade mellan 
25 och 63 procent. Dessa siffror bygger på vissa antaganden och garderingar, 
varför siffrorna inte skall tas som helt definitiva. Utifrån fallstudien nådde dessa 
koalitioner sin höjdpunkt när kds var helt integrerat i det borgerliga blocket och 
innan det på allvar var aktuellt med blocköverskridande samarbeten.

I de blocköverskridande samarbetena som blev mer vanliga från år 1994 och 
framåt har det nämligen varit något mer sällsynt med en minimal connected win
ning coalition, även om koalitionerna inte har varit några oversized government. 
En bidragande orsak till utfallet har varit, både ur ett riksperspektiv och specifikt 
för Kronobergs län, att miljöpartiet oftast inte har ingått i sådana blocköverskri
dande samarbeten. En förklaring till det är rimligen att allianser av detta slag just 
har tillkommit för att miljöpartiet inte skall kunna utnyttja en vågmästarposition 
och ställa långtgående krav för att ingå i en koalition med ett av de två politiska 
blocken. Då miljöpartiet i normala fall anses vara positionerat mellan de socialis
tiska och de borgerliga partierna på den traditionella vänster- höger-dimensionen 
blir till exempel ett samarbete mellan socialdemokraterna och centern inte någon 
minimal connected winning coalition. Det gäller dock under förutsättning att den 
kommunalpolitiska vänster-höger-dimensionen inte avviker från vad som gäller 
ur ett nationellt perspektiv. Däremot skulle ett organiserat samarbete mellan so
cialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet uppfylla kriterierna, dock under 
förutsättning att det inte är en oversized government och att centern är längst til! 
vänster inom borgerligheten.

Användningen av Gunnar Sjöbloms modell för att analysera partierna kräver 
alltså generellt sett mer information än de kvantitativa teorierna. Utöver att själv 
besitta en viss historisk och statsvetenskaplig kontextuell referensram kan infor
mation dels erhållas genom de motiveringar som de berörda partierna har gett i 
tidningarna i samband med koalitionsbildningen, dels med hjälp av intervjuer 
med ledande företrädare för de aktuella partierna. Det är troligt att betydelsen av 
denna modell som förklaring till kommunala koalitionsbildningar har ökat klart



sedan 1994 års val, då den tidigare så uttalade blockpolitiken på kommunal nivå 
fick minskad betydelse. Tendensen mellan 1974 och 1994 var att kommunala 
majoriteter nästan rutinmässigt bildades inom ramen for de båda politiska block
en. Detta kan dock ha byggt på en djupt rotad föreställning om att ett realiseran
de av partiprogrammet, en röstmaximering, en maximering av inflytandet samt 
ett upprätthållande av den interna partisammanhållningen bäst tillgodosågs ge
nom att bilda koalitioner inom blocken.

Vid en analys av de fyra parametrarna är sannolikt den om att maximera infly
tandet den mest centrala ur ett koalitionsbildningsperspektiv på kommunal nivå. 
Maximeringen kan enligt min uppfattning framförallt ses i tre steg. Det första är 
att överhuvudtaget ingå i en majoritetsbildning. Det andra är att få ordförande
poster eller åtminstone representation i kommunala organ av större tyngd. Dessa 
båda antaganden bygger dock på föreställningen att inflytande på kommunal 
nivå inte minst uppnås genom att inneha formella positioner, i synnerhet ordfö
randeposter i styrelser och nämnder. I ett tredje steg gäller det ett sakpolitiskt in
flytande, varvid det finns en tydlig koppling till parametern att realisera partipro
grammet på kommunal nivå.

En sådan tolkning skulle också visa att de fyra parametrarna inte är inbördes 
oberoende av varandra. Detta skulle också kunna manifesteras genom att det 
rimligen borde finnas ett samband mellan att realisera det politiska programmet, 
att röstmaximera och att upprätthålla partiets inre sammanhållning. Ett gehör för 
det egna partiprogrammet borde rimligen vara ett bra utgångsläge för en röst
maximering vid nästa val, vilket i sin tur bör öka förutsättningarna att behålla 
den partiintema enigheten. Det vore däremot fel att hävda ett det finns ett sådant 
generellt samband. Detta skulle kunna exemplifieras med ett samarbete över 
blockgränsen mellan centern och socialdemokraterna. Centern uppfattar att parti
et kan realisera hela det lokala handlingsprogrammet tillsammans med det soci
aldemokratiska partiet. Partiets potentiella allmänborgerliga väljare straffar dock 
partiet vid nästa val därför att samarbetet med socialdemokraterna har stängt 
möjligheten att bilda en borgerlig koalition i kommunen. Denna valförlust med
för i sin tur intem oenighet i partiet mellan två olika falanger, dels en mer höger- 
inriktad och allmänborgerlig falang som vill ha en borgerlig koalition, dels en 
vänsterinriktad falang som vill fortsätta samarbetet med socialdemokraterna.

Det som ytterligare skulle tala för att parametern om formellt inflytande väger 
tyngst är att kommunalpolitiken trots allt är mindre ideologiskt och mer praktiskt 
och pragmatiskt inriktad än rikspolitiken. Ett realiserande av partiprogrammet är 
därför troligen inte lika betydelsefullt på kommunal nivå. Röstmaximeringen och 
upprätthållandet av partiets interna sammanhållning kan sannolikt i många fall 
vara nära kopplat till att kunna utöva ett inflytande i kommunen och uppvisa 
konkreta resultat och handlingskraft inför väljarna, inte sällan via medierna.

Varken de kvantitativa teorierna eller Sjöbloms modell tar emellertid hänsyn 
till personliga relationer och personkemin mellan ledande kommunalpolitiker. 
Jag vill sålunda understryka de enskilda aktörernas betydelse för den politik som 
förs på kommunal nivå, även om det finns tydliga strukturella restriktioner i det 
kommunalpolitiska systemet. För att göra en mycket kort rikspolitisk koppling



kan det påminnas om de mindre goda personliga relationerna mellan Olof Palme 
och Thorbjörn Fälldin på 1970-talet. SJ Därvid blev ett närmare samarbete mel
lan de båda partierna orealistiskt så länge dessa personer satt i ledningen for so
cialdemokraterna och centern.

Att ta med personfaktorn i de kvantitativa koalitionsbildningsteoriema kan 
omöjligen vara någon framkomlig väg. Det återstår huvudsakligen tre olika al
ternativ att föra in denna dimension i analysen. Det första är att lägga in person
kontakter i någon av Sjöbloms fyra parametrar. Ingen av de fyra parametrarna 
tycks dock vara direkt förenlig med ett sådant tillskott. Det andra alternativet är 
att lägga till en femte parameter i Sjöbloms modell som skulle kunna benämnas 
goda eller fungerande relationer mellan koalitionspartiemas ledande företrädare. 
Det tredje alternativet är att betrakta personkemi som en självständig företeelse 
helt vid sidan av modellen. Koalitionsanalysen sker då i tre separata moment, 
alltså först kvantitativt, sedan kvalitativt enligt Sjöbloms modell, samt slutligen i 
en separat kartläggning av personliga relationer, möjligen med hjälp av någon 
form av nätverksanalys. En sådan nätverksanalys är dock inte enkel att genomfö
ra, då denna sannolikt kräver att ett stort antal intervjuer genomförs.

Med hjälp av en intervju inom ramen for fallstudien i Kronobergs län görs ett 
test med att integrera personfaktorn i Sjöbloms modell. Enligt ledande företräda
re för centerpartiet i Tingsryds kommun hade det blocköverskridande samarbetet 
med socialdemokraterna efter valet år 2002 framförallt tre orsaker. För det första 
fanns det bättre möjligheter att fa sakpolitiskt gehör i ett blocköverskridande 
samarbete än i en borgerlig koalition. Här finns det överensstämmelse med punk
ten om att realisera det egna partiprogrammet.

Det andra motivet var att centerpartiet skulle tilldelas ordförandeposten i kom
munstyrelsen vid ett samarbete med det socialdemokratiska partiet, medan mo
deraterna, enligt centern, ville behålla posten i händelse av fortsatt borgerligt 
samarbete, trots att centern åter var större i fullmäktige än moderaterna. I det här 
fallet finns det koppling till att maximera det politiska inflytandet i kommunen.

En tredje orsak var att centerns ledande personer ansåg sig ha klart bättre per
sonliga kontakter med socialdemokraternas företrädare i de båda tunga organen 
för väl färdsfrågor, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Det senare 
skulle alltså kunna täckas in av en femte parameter i Sjöbloms modell. Utifrån 
parametrarna röstmaximering och inre sammanhållning i centern kunde koalitio
nen, enligt mitt bestämda förmenande, vara något riskabel, vilket också bekräftas 
vid nämnda intervju.7X5 Personliga relationer mellan ledande företrädare för olika 
partier kan spela en roll för balansen mellan konflikt och konsensus i en kom
muns fullmäktige. Fallstudien från perioden 1971-2002 ger vissa indikationer i 
denna riktning. Det gäller framförallt en jämförelse mellan de båda kommunerna 
Tingsryd och Uppvidinge. Det borde rimligen förekomma en högre andel voter
ingar i en kommun där majoritetsläget är väldigt jämnt mellan de båda politiska 
blocken än när ett block har en kraftig majoritet i kommunfullmäktige. Den höga 
konfliktnivån i Tingsryd skulle kunna kopplas samman med mindre goda person-

784 Elmbrant 1989, Eimbrant 1991 och Petersson 2002 s 358ff.
788 Smålandsposten 2002-1 1-01 och intervju med Marie-Louise Hilmersson (c) 2006-05-16.



liga relationer mellan ledande partiföreträdare och att majoriteten inte var benä
gen att försöka gå minoriteten till mötes i syfte att nå konsensus.

Jag skall avsluta analysen om koalitionsbildningarna med hjälp av de båda 
begreppen rationella begränsningar och institutionella begränsningar. De ratio
nella begränsningarna stämmer förhållandevis väl överens med Sjöbloms modell 
för kvalitativ analys av partiers överväganden inför koalitionsbildande. En defi
nition av rationella begränsningar avser hur en koalition kan värderas av väljarna 
vid ett kommande val, överväganden om behovet av framtida koalitionspartners, 
den lokala partiorganisationens värdering av en koalition och synpunkter från 
olika externa aktörer. När det gäller överväganden om framtida koalitionspart
ners finns det koppling till teorin om oversized government.

De institutionella begränsningarna utgörs av vilket partisystem som existerar i 
en kommun, förekomsten av en fast förankrad blockpolitik, samt vilken styrelse
form som tillämpas i kommunen. Dessa tre moment har alla ett principiellt in
tresse för min studie som helhet. I en kommun där det tillämpas ett renodlat sam
lingsstyre handlar det inte om någon koalitionsbildning i egentlig mening då alla 
eller nästan alla partier är delaktiga i majoritetsbildningen. Störst skillnad mellan 
majoritet och minoritet finns där majoritetsmarkeringama är maximala utifrån 
den rådande lagstiftningen. I denna situation kan det te sig särskilt angeläget att 
försöka komma med i en majoritetsbildning för att uppnå ett inflytande över po
litiken.

I en kommun med fast cementerad blockpolitik är koalitionsbildandet normalt 
mycket väl förutsägbart så länge som ett av de två traditionella politiska blocken 
har majoritet i fullmäktige. Det senare var fallet i det stora flertalet av de svenska 
kommunerna under 1970-, 1980- och början av 1990-talet. Breddningen av parti
systemet i kommunerna sedan slutet av 1980-talet har som tidigare nämnts varit 
en bidragande orsak till att blockpolitiken på kommunal nivå har blivit mindre 
framträdande framförallt från och med 1994 års val. Därutöver vill jag alltså be
tona aktörernas betydelse för koalitionsbildandet i kommunerna. Detta har också 
förstärkts genom införandet av personval vid valen till fullmäktige från och med 
1998 års val. Ett fullt ut genomfört personval i kommunerna hade dock rimligen 
ytterligare förstärkt aktörsperspektivet inom kommunalpolitiken.

En förändrad kommunal politisk kultur
I detta avslutande avsnitt är avsikten att göra en form av syntes av hela analysen 
utifrån begreppet politisk kultur, vilket kan ha flera olika nyanser. Inom historie
disciplinen har en tes varit att den svenska politiska kulturen har sitt ursprung i 
1600-talets sockenstämmor och i en riksdagstradition, där dessa formella organ 
har utgjort viktiga forum för att lösa konflikter på fredlig väg. Denna politiska 
kultur har ofta kännetecknats av ett stort inslag av konsensus och pragmatism.nh 
Det är då inte så långsökt att dra en tydlig parallell mellan denna politiska kultur

Aronsson 1992 s 337ff.



och att det stora flertalet av Sveriges kommuner fram till i början på 1970-talet 
tillämpade styrelseformen samlingsstyre.

Samlingsstyre kan i mycket övergripande termer beskrivas som förhandling, 
maktdelning, pragmatism och konsensus. Fallstudierna av landskommuner och 
köpingar i Kronobergs län under tidsperioden 1952-1970, liksom tidigare forsk
ning inom statsvetenskapen, har verifierat att inslaget av konsensus var stort vid 
besluten i fullmäktige. Den statsvetenskapliga forskningen har emellertid fram
hållit att de partipolitiska konflikterna var mer uttalade i de större städerna redan 
på 1960-talet.7S' Mitt undersökningsresultat bekräftar att städerna i större ut
sträckning än köpingskommuner och landskommuner tillämpade samlingsstyre 
med majoritetsmarkering före 1971. Genom kommunblocksreformens slutföran
de fick denna mer konfliktbetonade politiska kultur en ökad spridning, då städer
na blev centralorter i kommunblocken och därmed sannolikt satte agendan för 
den politiska kulturen i de nya kommunerna.

Övergången från samlingsstyre till samlingsstyre med majoritetsmarkeringar 
har ingående behandlats ovan i analysavsnittet om orsaker till brytpunkter mellan 
styrelseformer. Förändringen av styrelseformen, som huvudsakligen ägde rum 
under den första halvan av 1970-talet, innebar en förändring av den politiska kul
turen i landets kommuner. Denna utvecklades i riktning mot en större ideologisk 
medvetenhet och profilering, samarbete framförallt inom ramen för de politiska 
blocken samt en ökad konfliktnivå i fullmäktige. Kommunpolitiken blev sålunda 
mer lik rikspolitiken. där konfliktnivån redan tidigare hade varit betydligt högre, 
även om det hade funnits en relativt stor övergripande enighet om utbyggnaden 
av välfärdssamhället.

En bakomliggande orsak till denna scenförändring i kommunerna låg i den 
kommunala sektorns omfattande expansion under 1950- och 1960-talen, samt i 
genomförandet av kommunblocksreformen. Genom dessa båda förändringar fick 
kommunpolitiken en större roll i samhället som helhet. Det tog sig bl.a. uttryck i 
att kommunerna blev arbetsgivare för en inte oväsentlig del av det totala antalet 
yrkesverksamma personer och att medborgarna fick dela med sig en stigande an
del av sin inkomst till kommunen i form av kommunalskatt.

När större värden står på spel är det inte så förvånande att konkurrensen och 
profileringen blir hårdare och större. Det anknyter även till en aspekt av den 
svenska politiska kulturen som handlar om vad som skall ingå i den offentliga 
sektom och därmed bli föremål för politiskt beslutsfattande. Det finns vidare en 
viss koppling till den statsvetenskapliga föreställningen om att en tilltagande po
larisering i politiken medför ökad risk för höjd konfliktnivå. En del i polariser
ingen anses inte minst vara förekomsten av två stora partier som innehar en rela
tivt hög andel av det totala antalet mandat.

Polariseringen på 1970-talet tog sig dels uttryck i att det blev en tydligare 
blockpolitik både i rikspolitiken och i den kommunala politiken, dels att center
partiet hade stora framgångar i valen åren 1970 och 1973 samt att valet år 1976 
innebar ett i stort sett intakt väljarstöd i relation till år 1973. Centerpartiets val
framgångar innebar att socialdemokraterna och centern alltmer började konkur-

787 Strömberg 1965 s 524-547.



rera om samma väljargrupper, varvid misstron och polariseringen tilltog. Även 
om denna företeelse sannolikt var mest påtaglig på nationell nivå är det högst 
sannolikt att det fick en inte oväsentlig effekt även kommunal nivå.

Skiftet från ren blockpolitik till betydligt fler blocköverskridande samarbeten 
och koalitioner med lokala partier är något svårare att förklara i termer av en för
ändrad kommunal politisk kultur. Här finns det båda likheter och skillnader med 
den gamla konsensusinriktade kommunalpolitiska kulturen som fanns kvar fram 
till 1970-talets början. En likhet är troligen pragmatismen. Detta antagande base
ras inte minst på de ibland lite oväntade koalitionerna på kommunal nivå som har 
förekommit framförallt från år 1994 och framåt, till exempel mellan socialdemo
kraterna och moderaterna eller regnbågskoalitioner i syfte att försätta socialde
mokraterna i opposition/minoritet. Sådana koalitioner borde rimligen mer base
ras på pragmatism än ideologisk profilering. Bilden är dock inte entydig då mer
parten av landets kommuner även under 2000-talet styrs av koalitioner inom ra
men för de politiska blocken eller genom ett samarbete mellan ett av de politiska 
blocken och miljöpartiet eller ett lokalt parti. I dessa samarbeten är en ideologisk 
profilering i allmänhet möjlig på i stort sett samma sätt som under 1970- och 
1980-talen, då blockpolitiken satt i högsätet i kommunerna.

Forhandlingsdimensionen har fatt ökad betydelse i den politiska kulturen och 
dessutom har den antagit en delvis ny innebörd. I den äldre kommunala politiska 
kulturen var syftet med förhandlingarna i allmänhet att nå en konsensuslösning i 
form av ett samlingsstyre där i stort sett alla partier ingick. De moderna förhand
lingarna syftar till att åstadkomma en majoritetsbildning som istället exkluderar 
ett antal partier från det dominerande inflytandet över den politik som skall föras 
under den kommande perioden. Förhandlingarna blir sannolikt också mer kom
plicerade när förutsägbarheten över utfallet blir mindre då koalitionerna numera 
inte med automatik sker inom de politiska blocken.

I fråga om konsensus vid beslutsfattandet i fullmäktige finns det betydande 
skillnader mellan olika kommuner, men generellt sett är konfliktnivån högre än 
vad som var fallet i den ursprungliga kommunalpolitiska kulturen. Fallstudierna 
från Kronobergs län visar dock på en något lägre andel konflikter under 1990- 
talets slut och början av 2000-talet än under blockpolitikens höjdpunkt.

Vid en komparation mellan de politiska kulturerna under de tre faserna av un
dersökningsperioden, av mig benämnda, samlingsstyre, blockstyre och mångsty- 
re, är det trots allt så att samlingsstyret hade den mest särpräglade kommunalpo
litiska kulturen, medan blockstyren och mångstyren har haft en mer likartad poli
tisk kultur. Denna förändring av den kommunalpolitiska kulturen, här fixerad till 
början av 1970-talet, kan sålunda i viss mån ses som ett trendbrott i en politisk 
kultur med rötter i 1600-talet sockenstämmor.

Det är även tänkbart att se kopplingar mellan min betoning ovan om aktörer
nas betydelse för koalitionsbildandet i kommunerna i en tid av lägre förutsägbar
het och det statsvetenskapliga perspektivet om aktörernas betydelse för att skapa 
en specifik politisk kultur i en kommun. Slutsatsen av det kan vara att olika per
sonliga motsättningar mellan ledande aktörer i kommunalpolitiken kan ha en 
tydlig påverkan på hela den politiska kulturen i en kommun. En sådan konflikt- 
präglad politisk kultur i en kommun kan vara en viktig orsak till att vissa koali



tioner ter sig som mer eller mindre otänkbara så länge som de berörda aktörerna 
spelar en central roll i politiken.

Ett sätt att lösa upp denna typ av låsningar kan vara att utifrån en strategisk 
bedömning ställa berörda personer åt sidan eller att åtminstone inte aktivt försö
ka hindra dem från att frivilligt träda tillbaka. Partierna måste rimligen ställa sig 
frågan om personliga motsättningar mellan en handfull individer skall sätta stopp 
för partiets och kanske även hela kommunens långsiktiga utveckling. Detta syn
sätt kan också uppfattas som ett försvar av strukturernas betydelse och nedtoning 
av de enskilda aktörernas betydelse for utvecklingen på längre sikt.

En annan tes som jag vill framhålla är att de kommunala styrelseformerna 
främst är en angelägenhet för de politiska partierna och deras aktiva politiker. 
Det handlar alltså om en fråga på den inomkommunala politiska arenan. De ut
ökade majoritetsmarkeringarna i kommunerna från början av 1970-talet och 
framåt har medfört att skillnaderna mellan majoritet och minoritet har blivit stör
re och tydligare. Det senare har en viss betydelse bland väljarna, då ett skifte av 
majoritet i fullmäktige får ett större synbart genomslag. Samtidigt är det viktigt 
att komma ihåg att långt ifrån alla väljare är medvetna om vilka partier som be
finner sig i majoritet eller minoritet i den egna kommunen.

När det gäller framtidens kommunala politiska kultur är det sannolikt att sty
relseformen mångstyre kommer att bestå. En bidragande orsak till det är att anta
let kommuner med annan majoritet (än socialistisk respektive borgerlig) i full
mäktige sannolikt kommer att förbli hög och ytterligare stiga om sverigedemo
kraterna skulle bli ännu större än vad som blev fallet i 2006 års val. Koalitioner 
mellan ett av de båda traditionella blocken och miljöpartiet eller något eller någ
ra rent lokala partier kommer enligt mitt förmenande att kunna öka ytterligare i 
denna situation. I fråga om koalitioner över blockgränsen kan bilden vara mer 
komplex. Bildandet av en borgerlig regering på riksplanet kan vara ett skäl till 
försiktighet på kommunal nivå att spräcka den borgerliga fronten. Samtidigt kan 
den nya situationen med sverigedemokraterna representerade i betydligt fler 
kommuner än tidigare öka förutsättningarna för blocköverskridande samarbeten. 
En annan trolig utveckling är att antalet minoritetsstyren kommer att tillta i fram
tiden, särskilt i kommuner där sverigedemokraterna eller något liknande parti har 
fått en vågmästarposition. Det är vidare inte otänkbart att det gamla samlingssty
ret tas till heder i något fler kommuner än vad som har gällt under 1990-talet och 
början av 2000-talet.
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Kungörelser om ordförande och vice ordförande i kommunala organ 1952 (nr 31-44) och 

1956 (nr 51-65).

Arkivet, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Falun
Landskansliets handlingar från Kopparbergs län:
Kungörelser om kommunala befattningshavare m.m. 1952 (nr 33) och 1956 (nr 16).

Arkivet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Gävle
Landskansliets handlingar:
Kungörelser angående kommunala förtroendemän m.m. 1952 (nr 28) och 1956 (nr 6).

Arkivet, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Härnösand
Landskansliets handlingar:
Kungörelser med förteckning över kommunala befattningshavare 1952 (nr 29) och 1956 

(nr 38).

Arkivet, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund
Landskansliets handlingar:
Kungörelser med förteckning över kommunala m.fl. befattningshavare 1952 (nr 15) och 

1956 (nr 12).

Arkivet, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Umeå
Landskansliets handlingar:
Kungörelser med förteckning över kommunala m.fl. befattningshavare 1952 (nr 33) och 

1956 (nr 34).

Arkivet, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå
Landskansliets handlingar:
Kungörelser med förteckning över kommunala befattningshavare m.m. 1952 (nr 27) och 

1956 (nr 47).

Algutsboda sockenstuga, Algutsboda kyrkby
Algutsboda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1959 och 1963-1966.

Alvesta kommunarkiv
Alvesta kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970-2002. 
Alvesta kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970. 
Hjortsberga kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1962.



Moheda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.
Skatelövs kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970.
Vislanda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1958 och 1963-1970. 
Västra Torsås kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970.

Borgholms kommunarkiv
Borgholms kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1979-2002.

Emmaboda kommunarkiv
Algutsboda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1960-1962 och 1967-1968. 
Emmaboda kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1979.

Lessebo kommunarkiv
Ekeberga kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970. 
Hovmantorps kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1959-1970. 
Hovmantorps valberednings arkiv: protokoll 1955.
Lessebo kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970. 
Lessebo kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970-2002. 
Ljuders kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970.

Ljungby kommunarkiv
Annerstads kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970. 
Berga kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970. 
Hamneda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970. 
Lidhults kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970. 
Ljungby kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970-2006. 
Ljungby stadsfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970.
Ryssby kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.

Malmö stadsarkiv
Malmö stadsfullmäktiges arkiv: protokoll 1967-1970.

Markaryds kommunarkiv
Traryds kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.
Markaryds köpings kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970.
Markaryds landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1959. 
Markaryds kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970-2002.
Markaryds kommunfullmäktiges valberednings arkiv: protokoll 1970 (valda 1971-1973).

Nybro kommunarkiv
Hälleberga kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1968. 
Nybro stadsfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1968.
Nybro (vidgade) stadsfullmäktiges arkiv: protokoll 1968-1970.



Tingsryds kommunarkiv
Almundsryds/Ryds kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970. 
Linneryds kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.
Södra Sandsjö kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970. 
Tingsryds kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970. 
Tingsryds kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970-2002.
Tingsryds valberednings arkiv: protokoll 1970-1976.
Urshults kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970. 
Väckelsångs kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970. 
Älmeboda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.

Torsås kommunarkiv
Torsås kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1985-1994.

Ulricehamns kommunarkiv
Ulricehamns kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1996.

Uppvidinge kommunarkiv, Åseda
Lenhovda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.
Lenhovda kommunalnämnds arkiv: protokoll 1963.
Lenhovda skolstyrelses arkiv: protokoll 1959-1963.
Nottebäcks kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970. 
Uppvidinge kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970-2002.
Åseda köpings kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970.
Åseda landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1964. 
Älghults kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970.
Älghults folkskolestyrelses arkiv: protokoll 1954.

Växjö kommunarkiv
Bergunda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.
Braås kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.
Lammhults kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.
Mellersta Kinnevalds kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970. 
Rottne kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.
Växjö stadsfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970.
Växjö kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970-2002.
Östra Torsås kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970.

Älmhults kommunarkiv
Göteryds kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1970. 
Stenbrohults kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970. 
Virestads kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970. 
Älmhults kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1970. 
Älmhults kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970-2002.



Elektroniskt material
Valmyndighetens uppgifter om valen till kommunfullmäktige 1998-2002 (www.val.se). 
Uppgifter från kommunala hemsidor i Sveriges samtliga kommuner 1998-2003.

Tryckt källmaterial

Offentligt tryck
(SOS) Allmänna valen 1970-2002.
Betänkanden. konstitutionsutskottet 1971 -1990/91.
Ds 1988:52, Ny lag om kommuner och landsting. Slutbetänkande av kommunal lagsgrup

pen.
Ds 1988:52, Ny lag om kommuner och landsting. Remissynpunkter på demokratibered

ningens och några utredningars förslag.
(SOS) Folk- och bostadsräkningen 1965-1970.
(SOS) Folkräkningen 1950-1960.
(SOS) Kommunala valen 1942-1966.
(SOS) Kommunernas finanser 1970.
Motioner, riksdagens första och andra kammare 1966-1969.
Motioner, enkammarriksdagen 1971.
Protokoll, riksdagens första och andra kammare 1962-1969.
Protokoll, enkammarriksdagen 1971 -1976/77.
Proposition 1955:81, Förslag till lag om proportionellt valsätt inom landsting, kommu

nalfullmäktige m.m.
Proposition 1961:180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkom

muner.
Proposition 1969:103, Förslag till lag om särskilda bestämmelser om ändring i kommun

indelningen.
Proposition 1975/76:187, Om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m.
Proposition 1990/91:117, Om en ny kommunallag.
Regeringsbeslut 1970.
(SOS) Riksdagsmannavalen 1961-1968.
Riksdagsskriel.se 1966.
SFS 1930:253. Kommunal vallag.
SFS 1930:254, Lag om proportionellt valsätt vid val inom landsting, å kommunalstämma 

m. m
SFS 1938:108, Lag angående ändrad lydelse av 8 5 lagen den 6 juni 1930 (nr 251) om 

kommunalstyrelse på landet.
SFS 1948:286, Lag angående ändring i lagen den 6 juni 1930 (nr 251) om kommunal

styrelse på landet.
SFS 1949:235, Lag med vissa bestämmelser i avseende å kommunindelningsreformens 

ikraftträdande.
SFS 1949:589, Angående ny indelning av Kronobergs län i borgerliga kommuner.
SFS 1953:673. Förordning om uttagning under fredstid av vissa förnödenheter för krigs

maktens behov (militär uttagningsförodning).
SFS 1953:753, Kommunallag.
SFS 1954:79, Lag med vissa bestämmelser om kommunalval för perioden 1955-1958 

m.m.



SFS 1955:138, Lag om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunalfullmäk
tige m.m.

SFS 1956:2, Lag om socialhjälp.
SFS 1956:614, Skolstyrelselag.
SFS 1963:110, Förordning om uttagning i fred av vissa förnödenheter för totalförsvaret 

(ut tagn ingskungörelse).
SFS 1964:162, Kungörelse om fastställda planer för länens indelning i kommuner.
SFS 1965:595, Lag angående ändring i lagen den 13 juni 1919 om ändring i kommunal 

och ecklesiastik indelning.
SFS 1965:596, Lagom kommunala sammanläggningsdelegerade.
SFS 1965:604, Lag om ändrad lydelse av 6 § kommunallagen den 18 december 1953 (nr 

753).
SFS 1965:750. Lag om ändrad lydelse av 5 § kommunallagen den 18 december 1953 (nr 

753).
SFS 1968:184, Lag om ändring i kommunallagen (1953:753).
SFS 1969:765, Lag om ändring i kommunallagen (1953:753).
SFS 1969:780, Lag med anledning av införande av enhetlig kommunbeteckning m.m.
SFS 1970:617, Kommunblocksindelning.
SFS 1971:657, Lag om ändring i kommunallagen (1953:753).
SFS 1972:620, Fallag.
SFS 1973:795, Kommunblocksindelning.
SFS 1975:1268, Lag om ändring i kommunallagen (1953:753).
SFS 1977:179, Kommunallag.
SFS 1977:187, Lagom ändring i vallagen ( 1972:620).
SFS 1991:900, Kommunallag.
SFS 1992:339, Lagom proportionellt valsätt.
SFS 1994:690, Lag om ändring i kommunallagen (1991. 900).
SFS 1997:157, Vallag.
SOU 1961:9, Principer för en ny kommunindelning.
SOU 1965:54, Författningsfrågan och det kommunala sambandet.
SOU 1968:47, Förvaltning och folkstyre.
SOU 1971:4, Kommunala val.
SOU 1972:32, Kommunalt samlingsstyre eller majoritetsstyre?
SOU 1974:99, Enhetlig kommunallag. Betänkande av kommunallagsutredningen.
SOU 1975:41, Kommunal demokrati. Huvudbetänkande.
SOU 1975:42, Kommunal demokrati. Sammanfattning av SOU 1975:41.
SOU 1975:46, Kommunal organisation och information. Rapport.
SOU 1976:40, Kommunal utveckling. Kostnader 1974-1985 vid oförändrad service.
SOU 1977:39, Företagsdemokrati i kommuner och landsting. Betänkande.
SOU 1981:53, Stockholms kommunala styrelse. En partiell översyn av kommunallagen. 
SOU 1982:5, De förtroendevalda i kommuner och landsting.
SOU 1984:83, Folkstyret i kommunerna. Medverkan - delaktighet ansvar.
SOU 1985:28, Aktivt folkstyre i kommuner och landsting.
SOU 1985:29, Principer för en ny kommunallag.
SOU 1989:108, Förtroendevald på 90-talet. Utmaningar och möjligheter.
SOU 1990:24, Ny kommunallag.
(SOS) Statistisk Årsbok 2004.
Utlåtanden, konstitutionsutskottet 1962-1969.
(SOS) Årsbok för Sveriges kommuner 1950-2003.



Tidningar
Arbetartidningen Ny Dag (vpk) 1975-1976. 
Arbetet (s) 1966-1976.
Barometern (m) 1973.
Dagens Nyheter (Liberal) 1966-1976. 
Kronobergaren (s) 1951-1976.
Ny Dag (k/vpk) 1966-1973.
Skånska Dagbladet (c) 1966-1976. 
Smålandsposten (h/m) 1961-2002.
Svenska Dagbladet (him) 1966-1976. 
Växjöbladet (c) 1966-1976.

Intervjuer
Andersson, Jan, politiker (v) i Lessebo kommun, gjord vid personligt sammanträffande 

2006-05-03.
Carlsson, Arne, politiker (kd) i Uppvidinge kommun, gjord per telefon 2006-05-11.
Carlsson, Sören, tidigare politiker (c) i Älmeboda landskommun och Tingsryds kom

mun, gjord per telefon 2006-03-01.
Fransson, Erik, tidigare kommunalkassor och opolitisk nämndordförande i Linneryds 

landskommun, gjord per telefon 2006-05-17.
Franzen, Jan-Olof, tidigare politiker (h/m) i Ljuders landskommun och politiker (m) i 

Lessebo kommun, gjord vid personligt sammanträffande 2006-05-03.
Hilmersson, Marie-Louise, politiker (c) i Tingsryds kommun, gjord per telefon 2006-05- 

16.
Johansson, Arne, tidigare politiker (s) i Älghults landskommun och Uppvidinge kommun, 

gjord per telefon 2006-03-06.
Johansson-Svanberg, Vivi, tidigare politiker (c) i Älghults landskommun och Uppvid

inge kommun, gjord per telefon 2006-05-12.
Jonsson, Bo, tidigare politiker (s) i Tingsryds kommun, gjord per telefon 2006-03-06.
Karlsson, Arne, politiker (m) i Tingsryds kommun, gjord per telefon 2006-06-04.
Lindberg, Ragnar, politiker (s) i Lessebo kommun, gjord vid personligt sammanträffande 

2006-05-03.
Lindblom, Göran, tidigare politiker (s) i Tingsryds kommun, gjord per telefon 2006-03- 

07.
Magnusson, Sture, tidigare politiker (s) i Lenhovda köping och Uppvidinge kommun, 

gjord per telefon 2006-06-01.
Nyberg. Roland, tidigare politiker (s) i Nottebäcks landskommun och Uppvidinge kom

mun, gjord per telefon 2006-03-06.
Palmengren, Olof, tidigare politiker (s) i Ekcberga landskommun och Lessebo kommun, 

gjord per telefon 2006-03-07.
Petersson, Åke, tidigare politiker (s) i Hovmantorps köping och Lessebo kommun, gjord 

per telefon 2006-03-06.
Rosén, Anna-Greta, tidigare politiker (s) i Lessebo köping och Lessebo kommun, gjord 

per telefon 2006-05-18.
Strandberg, Inge, politiker (m) i Tingsryds kommun, gjord per telefon 2006-06-04.
Söderling, Vema, tidigare politiker (c) i Älmeboda landskommun och Tingsryds kom

mun, gjord per telefon 2006-03-01.
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16. BILAGOR

Bilaga 1: Karta med kommunal indelning i Kronobergs län år 
1952

De sex kommuner som utgör fallstudiekommuner för tidsperioden 1952-1970, 

Lessebo, Ekeberga, Linneryd, Almeboda, Lenhovda och Ålghult, låg alla i länets 

östra del och återfinns därför tid höger på kartan.

Källa: Den nya kommunindelningen i text, statistik och kartor 1950 s 39.



Bilaga 2: Karta med kommunal indelning i Kronobergs län 
från år 1971

cr»
<3

Fallstudiekommunerna för åren 1971-2002, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge, 

är belägna i länets östra del och finns sålunda till höger på denna karta.

Källa: Sveriges kommunkalender 1971 s 78.
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