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1. Inledning 

     En  kommun  efter  1862  års  kommunalförordning  var  ett  relativt  odefinierat  politiskt  begrepp. 

Tillkommen som en kompromiss mellan liberala och konservativa krafter ansåg man att kommunen å 

ena sidan var ett skydd mot maktöverträdelse och en röst för den lilla människan. Å andra sidan såg 

den  till  att  bibehålla  just  de  maktstrukturer  ett  samhälle  under  ekonomisk  omvandling  krävde. 

Hursomhelst  så  fyllde den en  funktion, och en kommuns viktigaste åtagande var den obligatoriska 

folkskolan och  fattigvården. Utöver det krävdes  inte mycket. Därför kunde kommuner  inom ramen 

för detta agera relativt autonomt. Detta är inte fallet idag. Den samhälleliga komplexiteten ökar och 

ökar, och med välfärdsstaten har kommuner förordnats mer ansvar och är idag skyldiga att bistå med 

skola,  hälsoskydd,  socialtjänst,  räddningstjänst,  stadsplanering,  avfallshantering  och  vatten‐  och 

avloppsförsörjning.  För  att  möta  detta  krävs  en  effektivare  administrering  och  interkommunala 

samarbeten. Svaret på detta har blivit hopslagna kommuner. Dessa får då ett större skatteunderlag, 

koncentrerat till en central administrering som lättare kan planera för den kommunala servicen. Med 

andra ord: Istället för att många småkommuner ska producera få vårdtillfällen på många olika ställen, 

använder man sig av en närbelägen och  för omkringliggande region  lättingänglig  tätort där en stor 

vårdinrättning skapas.1 

     År 1974 slogs Österåkers kommun och Vaxholms stad ihop till en gemensam storkommun i just en 

sådan process beskriven ovan. Namnet kom att gå under Vaxholms kommun, men huvudsätet kom 

att  landa  i  det  mer  befolkningstäta  Åkersberga,  också  huvudort  i  gamla  Österåkers  kommun.  

Indelningen resulterade dock inte i något långvarigt förhållande. Redan efter bara några år störtade 

klagomålen in, och man menade att orättvisa uppstått härrörande den kommunala demokratin, samt 

fördelningen av den nybildade kommunens skattemedel2. En intressegrupp för Vaxholms delning var 

drivande i frågan, och en delning kom sedan till skott 1983. 9 år efter sammanslagningen. 

1.1. Syfte 

     Vad jag avser utröna med denna uppsats är grunderna till kommunens delning. Samtidigt som jag 

vill skapa förståelse för de olika ställningstagandena som förts fram under diskursen. Fokus kommer 

att hamna på själva processen som slutligen leder fram till separationen. Vad tog man hänsyn till, vad 

ansågs mindre viktigt och varför?  

                                                            
1 Björn Sundström, Lennart Tingvall, Färre Kommuner? s 10 ff. 
2 Cronberg, Stefan. Min resa genom österåker under 100 år. s 56 
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1.2. Metod och material 

     Jag  påbörjade  mitt  arbete  som  en  arkivstudie,  och  jag  har  använt  material  ur  Österåkers 

Kommunarkiv. Eftersom de berörda kommunerna en gång satt ihop med huvudsäte i Åkersberga så 

har  i  stort  sett  alla  verkställande  handlingar  från  länsstyrelse  och  regering  samt  protokoll  ur 

fullmäktige, utredningar och tidningar från åren 1974‐1982 varit mig tillhanda. Utöver detta har  jag 

använt mig av riksdagsproposition 1978/79:61 om utredning av kommunindelningslagen, två böcker 

varav  en  författad  av  det  kommunalråd  som  suttit  verksam  under  den  tidsperiod  jag  berör,  den 

andra  är  utgiven  av  Statens  offentliga  utredningar  och  berör  begreppet  små  kommuner.  I  en  del 

arkivuppgifter  framgår  information  på  flera  olika  ställen.  Jag  har  i  dessa  fall  valt  att  nota  de 

sammanfattande dokumenten i de fall dem känns representativa för den ursprungliga källan.  

1.3. Avgränsning 

      Jag kommer undersöka tidspannet med början vid 1962 års  indelningslag, fram till upplösningen 

av ”Intressegruppen för Vaxholms delning” december 1981. Det geografiska område jag kommer att 

beröra är nuvarande Österåkers kommun samt Vaxholms kommun. 

1.4. Definitioner 
     Kommunal  demokrati  är  ett  återkommande  begrepp,  och  med  det  avser  jag  det  direkta 

demokratiska inflytande en individ har på sin omgivning genom att rösta till en förtroendeposition  i 

kommunval.  Kommunal  demokrati  är  statistiskt mätbart  (antal  väljare  per  förtroendevald), men 

detta behöver inte vara representativt för verkligheten. En liten region med få invånare kan ha färre 

väljare per förtroendevald, men för att detta ska få positiv effekt måste det sättas i perspektiv till hur 

stor fullmäktige är. 

1.5. Källkritik 

     I  tidningsskrifter  och  boken  författad  av  kommunalrådet  har  förekommit  en  politisk  färgning.  I 

detta vill jag dock poängtera att det  i dessa fall  inte är åsikterna jag är ute efter, det är den faktiskt 

genomförda politiken jag registrerat. Utredningarna jag hänvisat till (bortsett från den Tobéiska, som 

skedde innan den nya indelningslagen) måste enlig lag belysa alla åsikter och remisser, jag har i min 

uppsats förutsatt att författarna hållit sig inom dessa ramar. Vidare måste noteras att undertecknad 

är boende och uppvuxen i Österåkers kommun. 
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1.6. Områdesförklaring 

     Nuvarande Österåkers‐ och Vaxholms kommuner är belägna i södra Roslagen i Uppland, öster om 

Stockholm. Österåkers kommun består av flertalet öar, varav de största är Ljusterö och  Ingemarsö. 

Innåt  landet  till  väst  hittar  vi  Rydbo,  Östra  Ryd  och  Svinnige.  Straxt  ovanför  ligger  centralorten 

Åkersberga.  Vaxholms  kommun  är  till  historien  och  även  idag  en  skärgårdskommun  och  har  en 

centralort med samma namn belägen på Vaxön. Inom dagens kommungräns hittar vi till norr Resarö 

och till söder Bogesundshalvön. 

Figur 1. Karta över nuvarande Österåkers‐ och Vaxholms kommun 

Källa: http://www.map.stockholm.se/kartago/kartago_ttort_osteraker.html 
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2. Delningen av Vaxholms Kommun 

2.1. Bakgrund 

2.1.1. Kommunindelningsreformen 1962 

     Efter  en  stark  urbaniseringsvåg  på  1950‐talet  insåg  man  att  befolkningen  i  många  av 

landskommunerna (tidigare benämnt socknar) minskade. Detta  i samma veva som den omdanande 

välfärdsstaten ställde mer krav på vad en kommun skulle bistå med. I de minsta kommunerna befann 

sig befolkningsnivån under 2000 inv.3 och detta skapade förhållanden där kommuner, med ett redan 

högt skattetryck, tvingades höja skatten ytterligare – utan att detta skapade någon hållbar service.4 

Tanken bakom 1962 års reform gick ut på att samla angränsande kommuner och låta dessa bilda så 

kallade kommunblock. De olika blocken skulle ligga i anslutning till någon form av tätort, och därför 

blev  det  naturligt  att  man  i  indelningen  tog  hänsyn  till  det  geografiska  näringslivet.  I  lagens 

utformning ställde man krav på kommunens befolkningsunderlag och menade att den obligatoriska 

grundskolan,  social‐ och  äldrevåden  förutsatte ett  invånartal på minimum 7500‐8000 pers.5 Dessa 

block skulle efter utsatt datum bilda nya storkommuner. Ytterligare argument för en blockindelning 

var  decentraliseringsfrågan. Må  vara  ett  paradoxalt  synsätt, men man  ville med  reformen  skapa 

autonoma  regioner genom att bryta upp de  små, och på  så  sätt motverka urbaniseringsvågen och 

avfolkningen av landsbygden genom att sprida ut den politiska självbestämmanderätten.6 

     Deltagandet  i  reformen  var  fram  till  1969  en  frivillig  angelägenhet.  Men  genom  att  göra 

indelningarna obligatoriska påskyndades processen, och 1974 skulle återstoden av storkommunerna 

vara  skapta.7  Reformen  var med  andra  ord  en  integrerande  process med mål  att  skapa  större  (i 

samverkan  menat)  homogena  kommuner.  Utgångspunkten  var  att  dessa  redan  hade  ett  stort 

samröre med varandra näringsgeografiskt och förvaltningsmässigt.  

     Enligt en utredning framställd av överlantmätare Erik Tobé i frågan om Vaxholms delning framgår 

att ett kommunblock ingående Österåkers kommun, Ljusterö kommun samt Roslags‐kulla församling 

bildats  den  7  februari  1964. Han  visar  att  redan  1952  hade Österåkers  kommun  och Östra  Ryds 

kommun slagits ihop under förstnämndas namn. Å Vaxholms Stads(kommun) vägnar påpekas att det 

utgjorde ett eget block fr.o.m. 1964, men att man under förarbetet  ifrågasatte huruvida ett så pass 

                                                            
3 Björn Sundström, Lennart Tingvall, Färre Kommuner? Om små kommuners problem och utmaningar. 
Sveriges Kommuner och Landsting & Finansdepartementet 2006. s 16 

4 Ibid. s 17 
5 Prop 1978/79:61 s 32 
6 Ibid. s 36 
7 Björn Sundström, Lennart Tingvall. a.a. s 18 
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lågt invånarantal skulle få utgöra en egen kommun. Riktmärket till 1962 års indelningslag hade varit 

att ett kommunblock år 1975  skulle bestå av minst 8000  invånare, och med ett  invånarantal  runt 

4500 personer var Vaxholm långt under detta. 8 Retoriken kring dess självständighet förklarades vara 

dess särställning som skärgårdskommun. 

     Länsstyrelsen tog upp  frågan på nytt 1968 och Svenska kommunförbundet tillsatte en utredning 

huruvida en sammanslagning av Vaxholm och Österåker skulle få positiv eller negativ verkan. Att det 

var  just Österåker och Vaxholm som utredningen gällde berodde på att kommunerna  i  fråga redan 

samarbetade  med  ”vattenförsörjning,  skolväsende,  brandförsvar  och  biblioteksverksamhet”.  De 

berörda kommunerna  rekommenderades att slå  ihop sina gränser och bilda en ny kommun.9 Både 

Österåkers kommun‐ och Vaxholms stadsfullmäktige ställde sig positiv till förslaget, och  i ett beslut 

från regeringen 1972‐10‐13 gick förslaget  igenom. Kommunerna skulle sammanfogas under det nya 

kommunnamnet Vaxholms kommun, och detta skulle träda  i kraft 1974‐01‐01  i samband med 1969 

års obligatorium.10 

2.2. Delningen 

2.2.1. Intressegruppen för Vaxholms delning 

     Intresseorganisationen  för  Vaxholms  delning  skrev  1978‐02‐05  till  statsminister  Fälldin  och 

begärde en utredning huruvida  ändringar  i  indelningen  skulle  vara möjliga.  I  sin  skrivelse menade 

man  att  sammanslagningen  1974  lett  till  ett  minskat  kommundemokratiskt  inflytande  för  den 

enskilda individen i det geografiska område som utgör före detta Vaxholms stad. Sammanslagningen 

menade man hade skapat en utarmning av bostadsbygge och näringsliv, samtidigt som den drabbat 

den kommunala servicen, som enligt utsago nu minskat. Enl. intressegruppen stod ca 2000 personer 

bakom  med  sina  namnunderskrifter  och  ca  400  personer  hade  godkänt  skrivelsen  vid  ett 

opinionsmöte.  Ärendet  gick  vidare  till  Kammarkollegiet  för  handläggning,  och  Vaxholms  kommun 

begärde  en  utredning  för  konsekvenser  av  och  förutsättningar  vid  en  kommundelning. 

Kammarkollegiet gav uppdraget till länsstyrelsen, som i sin tur gjorde Erik Tobé, f.d överlantmätare, 

ansvarig för framställandet.11 

2.2.2. Kommunal Demokrati 

     Tobé påpekar att essensen av 1962 års  indelningsreform var det kommunala självstyret, och att 

kommunerna genom detta, på sikt, skulle kunna administrera över viktigare frågor.12 Även om detta 

                                                            
8 Tobé, Erik, Vaxholm en eller två kommuner. s 2 
9 Ibid. s 2 
10 Ibid. s 3 
11 Kammarkollegiets yttrande 1981‐11‐27.  
12 Tobé, Erik, Vaxholm a.a. s 24 
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var tanken framhölls det att man i den mindre delen av nybildade Vaxholms kommun gav uttryck för 

negativa verkningar  inom den kommunala demokratin. En känsla av politiskt  främlingskap  förekom 

och man betonade att den större delen av kommunen med medföljande centralort alltid kommer få 

störst uppmärksamhet. Man skulle därigenom tappa det fokus som en så säregen skärgårdsstad som 

Vaxholm kräver. Detta uttryck gick åt båda hållen, då – invånare i och politiker från – skärgårdsstaden 

var  föga  intresserade av de  infrastruktur‐ och urbaniseringsproblem en  centralort  som Åkersberga 

led av.13  

     Fördelningen  av  de  förtroendevalda  i  den mindre  delen  var  fortfarande  högre  än  i  den  övriga 

kommunen, men efter indelningen hade politikertätheten i forna Vaxholms stad minskat med ca 50 

%.14 Även om detta kan säga något om en minskad kommunal demokrati så är det  fortfarande en 

korrekt  statistisk  fördelning, och därtill är  fördelningen  fortfarande  till  fördel  i  förhållande  till hela 

kommunen.  

Tabell 1. Politikertäthet ‐ Antalet väljare per förtroendevald 

 källa: Vaxholms kommun 1974‐1982. Kommunkansliet, diarieförda handlingar, dnr: 1979.317‐003.900 

     Svaret  för  ett ökat demokratiskt  inflytande  skulle  inte heller  rimligt  kunna utjämnas  genom  en 

ökad förtroendevalds närvaro  i den missnöjda delen, detta skulle  i sin tur bara ha skapat en större 

segregering inom kommunfullmäktige. Istället ville man (vid sidan av en delning) införa lokala organ 

med  beslutanderätt  som  kunde  förvalta  och  verkställa  egna  beslut. Dock  var  problematiken med 

dessa organ att restriktiv  lagstiftning hindrade dessa från att fungera på önskvärt sätt.15 Frågan om 

lokala organ skulle komma att bli det som drev debatten om delning vidare efter folkomröstningen. 

2.2.3. Folkomröstningen 1978 

     Tobé  framhöll att en ny Österåkerskommun med  lätthet skulle kunna bedriva sin verksamhet så 

som lagen föreskriver. Vaxholm å andra sidan, skulle komma att bli föremål för skatteutjämning. Men 

samtidigt var fördelarna med en delning av en föga konkret art, därför borde en folkomröstning ändå 

komma  till  stånd.  I  sin  utredning  hade  han  bifogat  förslag  på  en  alternativ  gränsdragning  där  de 

närliggande  områdena  Östra  Ryd  och  Resarö  också  blev  föremål  vid  en  eventuell  delning. Man 

menade att det var tveksamt om Vaxholm med sin lilla befolkning skulle få bilda en ny kommun helt 

                                                            
13 Tobé, Erik, Vaxholm a.a. s 26 
14 Länsstyrelsen i Stockholms län, Frågan om delning av Vaxholms Kommun. Juni 1980 s 24 
15 Ibid. s 26 

1973 (före sammanslagning) 1977‐79 1980‐82 (efter valet 1979)

Vaxholmsdelen 30,7 64,1 65,1

Hela kommunen ‐ 81,5 85,9

År
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ensam,  och  lösningen  på  detta  skulle  i  sådant  fall  vara  att  de  två  villaområdena  tillföll  den  nya 

kommunen.  Folkomröstningen  skulle  komma  att  bli  underlag  i  kommunfullmäktiges  beslut, men 

skulle i sig inte vara beslutsfattande.16 

Frågeställningen i folkomröstningen följer: 

”Fråga 1 

Är  ni  för  eller  emot  att  Vaxholms  kommun  delas  i  två  kommuner,  en  kommun 

(Österåker)  med  centrum  i  Åkersberga  och  en  kommun  (Vaxholm)  med  centrum  i 

Vaxholm? 

 Jag är för att kommunen delas 

 Emot att kommunen delas 

 Jag tar inte ställning 

Fråga 2 

Om  kommunen  delas,  vill  ni  att  Östra  Ryds  församling  och  Resarö  skall  tillhöra 

Vaxholm eller Österåker? 

 Vaxholm 

 Österåker 

 Jag tar inte ställning 

Fråga 3 

Är ni  för eller emot att gamla Vaxholms  stad  (dåvarande Vaxholms Kommun) bildar 

egen kommun utan att Östra Ryds församling och Resarö ingår? 

 Jag är för att gamla Vaxholms stad bildar egen kommun 

 Jag är emot att gamla Vaxholms stad bildar egen kommun 

 Jag tar inte ställning” 17 

Resultatet  är  sammanställt  efter  de  geografiska  områdena  och  hur  dessa  skulle  beröras  vid  en 

eventuell delning. 

   

                                                            
16Tobé, Erik, a.a. s 24‐26, s 33 
17 VAXHOLM – en eller två kommuner?, Informationsblad om folkomröstningen. 
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Tabell 2. Valdeltagande i folkomröstning. 

 

källa: Vaxholms kommun 1974‐1982. Kommunkansliet, diarieförda handlingar, dnr: 1978.749‐011.111 

Tabell 3. Folkomröstningens valresultat per distrikt. 

 
källa: Vaxholms kommun 1974‐1982. Kommunkansliet, diarieförda handlingar, dnr: 1978.749‐011.111 

     Folkomröstningen visade av Vaxholmsborna  (15‐18) ett  tydligt  ställningstagande  för en delning, 

med  förutsättningen  att  Resarö  och  Östra  Ryd  övergår  till  den  nya  kommunen.  I  distrikt  01‐12 

(Österåker) kan man konstatera att valdeltagandet varit absolut  lägst, men man tog ställning för en 

delning, och man  ville  gärna  få med  sig Resarö och Östra Ryd. Österåker  var också de  enda  som 

förespråkade en delning utan att Vaxholm, Resarö och Östra Ryd skulle sammanföras. Valdistrikt 13 

(Resarö)  och  14  (Östra  Ryd)  tog  ställning mot  en  delning,  om  en  sådan  ändå  skedde  ville  Resarö 

tillhöra Vaxholmsdelen, och Östra Ryd ville tillhöra Österåker.18 

     Efter  folkomröstningen  tog  fullmäktige  beslutet  att  inte  förespråka  en  delning  enl.  Erik  Tobés 

förslag. Man hade värderat de ekonomiska och sociala aspekterna högre och menade att dessa vid 

en delning inte överrensstämde med det faktiska behovet. Dessutom så motsatte sig boende i Östra 

Ryd  en  delning  med  dem  tillhörande  den  blivande  kommunen.  Däremot  skulle  fullmäktige  inte 

motsätta  sig  en delning, om  gränsdragningen blev  reviderad,  samt  att de  ekonomiska och  sociala 

aspekterna kunde garanteras utan en för stor skattehöjning.19 

                                                            
18 Folkomröstning 1978‐12‐10, Slutresultat. 
19 Aktuellt om ditt Vaxholm nr10 1978 

Absolut/

Procent För emot ej t s Vaxh Ö‐Åker Ej t s För emot ej t s

01‐12 antal 2383 1290 203 716 2530 630 1930 844 1099

Österåker % 61,5 33,3 5,2 18,5 65,3 16,2 49,8 21,8 28,4

13‐14 antal 304 403 20 364 296 67 81 330 315

Resarö, Östra Ryd % 41,8 55,4 2,8 50,1 40,7 9,2 11,1 45,5 43,4

15‐18 antal 1703 465 63 1959 45 206 313 728 1195

Vaxholm % 76,4 20,8 2,8 88,7 2 9,3 14 32,6 53,4

Totalt kommunen antal 4390 2158 286 3039 2871 903 2324 1902 2609

% 64,2 31,6 4,2 44,6 42,1 13,3 34 27,8 38,2

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3

Valdistrikt

Valdeltagande Absolut Procent

Österåker 3880 26,7

Resarö, Östra Ryd 727 66,8

Vaxholm 2240 62,9

totalt 6847 35,7
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2.2.4. Ny indelningslag 1979 

     1979 antogs den nya indelningslagen som innebar ett främjande för den kommunala demokratin. 

Bakgrunden till denna var att, 1974, samma år som merparten av 1962 års reformrörelse genomförts 

så  tillsattes  en  utredning  med  syfte  att  utreda  förutsättningarna  för  ändring  i  de  kommunala 

indelningarna.20 Av samma skäl går den här lagen inte under benämningen ”reform” då man endast 

kan påstå att det var en revidering av 1962 års indelningslag, och därtill endast avsåg att reda upp de 

problem som 1969 års obligatorium medfört. 

    Utredningen  fastslog  att  i  indelningsfrågor  som  berör  hela  kommuner  representeras 

ställningstagandet av kommunfullmäktige. Om det däremot är en del  inom en kommun som berörs 

så  kan  denna  del  inte  representeras  av  fullmäktige  på  kommunaldemokratiska  skäl.  Av  den 

anledningen  såg utredningen  inget behov  av  att  förse  kommuner med  vetorätt  i  frågan. Däremot 

framhölls att  fördelarna med en  indelningsändring måste vara bestående, och om en ändring  kan 

undvikas  genom  alternativa  åtgärder  bör  sådana  beräknas  i  en  övervägning.  Lagen  trädde  i  kraft 

1979‐07‐01 och innefattade utöver kommuner även landsting och församlingar.21 

    Till  skillnad mot  1962  års  lagstiftning  behövde  kommunen  och  dess  invånare  nu  inte  vidhålla 

lagstadgade  kriterier  för att  få  till en ändring. Utan  istället gick en ändring  till  så att en utredning 

belyste för‐ och nackdelar enligt följande skala: 

1. Befolkningsutveckling, arbetsmarknad, avståndsförhållanden, bostäder och kollektivtrafik. 

2. Kommunal service såsom barnomsorg, fritidsverksamhet och skolväsende. 

3. Kommunaldemokratiska frågor, och lokala beslutsfattande organ.  

Om man sedan enligt utredningen och på ovanstående punkter finner att det föreligger skäl för en 

ändring krävs alltid regeringens utlåtande.22 

     Den  nya  indelningslagen  var  ett  tydligt  ställningstagande  för  ett  ökat  självstyre  både  för  det 

kommunala och för den enskilde  individens demokratiska rättigheter. Nackdelen med  lagändringen 

kan med dess omständiga krav på utredning – av författaren – belysas som lång och byråkratisk. 

2.2.5. Fortsatt utredning och ett sista yttrande 

     I  och med  den  nya  lagstiftningen  kom  nya  utredningar.  Kärnfrågorna  (se  1,2,3  ovan)  kom  att 

belysa  i princip  samma  saker  som Tobés utredning gjort, men med ett  tydligare  ställningstagande 

mot  en  delning.  Man  hade  reviderat  gränsdragningen  och  beslutat  att  endast  Resarö  –  som  i 

                                                            
20 Prop 1978/79:61 
21 Länsstyrelsen i Stockholms län, Frågan om delning av Vaxholms Kommun. Juni 1980. s 3, 11, 12 
22 Ibid. s 12 
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folkomröstningen  hade  ställt  sig  positiv  till  Vaxholmsförslaget  –  skulle  tillfalla  den  södra 

kommundelen  tillsammans med den  angränsande  regionen Bogesund. Den  sista utredningen  stod 

klar i juni 1980, och blev därefter föremål för remissomgångar där alla intressenter fick yttra sig. 23   

    Efter  remissutlåtanden och ytterligare  revidering  stod  tillslut utredningen klar. Den  skulle  sedan 

komma  att  utgöra  underlag  när  regeringen  fattade  det  slutgiltiga  beslutet,  och  jag  har  nedanför 

sammanställt intressenternas ställningstagande: 

     Kommunfullmäktige  i Vaxholms kommun påtalade att av  länsstyrelsens utredning att döma kan 

man inte ekonomiskt stödja en delning av kommunerna. De ekonomiska konsekvenserna skulle vara 

ytterst påtagliga. Men fullmäktige uteslöt trotts detta inte möjligheten för en delning då man menat 

att kärnfrågan  för delningen  inte är av en ekonomisk natur. Man motsätter  sig  inte en delning  så 

länge  invånarna  på  Resarö  och  Bogesundslandet  –  som  i  en  delning  övergår  till  den  nybildade 

kommunen – med klar majoritet går med på detta. Man menar dock sedan  i ett sista utlåtande hur 

utredningarna  visar  ”att de negativa  konsekvenserna  av en delning blir  så  stora  att en delning  av 

kommunen ej bör ske”24 

     Regionplaneringsnämnden och näringslivsnämnden i Stockholms läns landsting motsatte sig enligt 

Kammarkollegiet en delning av Vaxholms kommun.25 

     Vaxholms  församling  ställde  sig  positiv  till  en  delning  med  motivering  att  Resarö‐  och 

Bogesundsbefolkningen  skulle  få  närmre  till  kyrkan  i  Vaxholms  församling.  Östra  Ryds‐  och 

Österåkers församlingar var dock av helt annan åsikt och motsatte sig en delning då man menade att 

en sådan inte tillförde bestående förbättringar och därtill skulle försämra församlingsverksamheten, 

framförallt på Resarö. Detta var något som Stockholms domkapitel höll med om, och kunde därför 

inte heller stötta en kommunindelning.26 

     Länsstyrelsen i Stockholms län uttalade sig också negativt om en delning och menade att samtliga 

utredningar  som  gjorts  inte  kunde  påvisa  godkända  kriterier  för  Kommunindelningslagen.  Varken 

positiv  verkan  på  näringsliv,  befolkningstillväxt,  kommunalekonomiska  aspekter,  eller  kommunal 

service har kunnat påvisas som effekt av en kommunindelning. Man fann mot denna bakgrund  inte 

ett  tillräckligt  brett  kriterium  för  att  stödja  en  delning. Men  Länsstyrelsen  la  ändå  stor  vikt  vid 

                                                            
23 Kammarkollegiets yttrande 1981‐11‐27, s 1 
24 Ibid. s 2 
25 Ibid. s 3 
26 Ibid. s 3 



12 
 

integrationsproblemen, som sedan 1974 fortfarande kvarstod, och menar att det är av yttersta vikt 

att man mot dessa skulle inför åtgärder som förespråkar en bättre kommunal demokrati.27 

     Efter  sammanställningen  gjorde  Kammarkollegiet  ett  eget  utlåtande  i  delningsfrågan. 

Kammarkollegiet  menade  att  eftersom  både  Vaxholms  kommun,  Österåkers  och  Östra  Ryds 

kyrkosamfund har avvisat en delning så krävs ”synnerliga skäl för att genomföra en indelningsändring 

mot  dessas  vilja”28.    Man  hänvisade  till  ett  tidigare  utlåtande  där  man  –  i  samförstånd  med 

Länsstyrelsens  utredning  –  fann  betydande  nackdelar  i  fråga  om  den  kommunala  ekonomin, 

förvaltningen  och  planering  i  interkommunala  sysselsättningsfrågor.  De  förutspådda  fördelarna 

menade man var främst av kommunaldemokratisk art varav dessa inte skulle väga upp de negativa. 

Detta tidigare utlåtande stod fast och man tillade att folkomröstningen 1978 inte heller ger stöd för 

en delning.29 

     Dessa utlåtanden sammanställdes av kammarkollegiet, som sent i november 1981 lämnade in ett 

tjänsteutlåtande till regeringen. 

2.2.6. Riksdagens beslut om delning 

     Beslutet  om  att  en  delning  skulle  äga  rum  kom  i  december  1981,  och motiveringen  till  detta 

menade man var på Kommunaldemokratiska grunder.30 Kommunens och utredningarnas påtryckning 

om de ekonomiska svårigheter som skulle komma att uppstå, var något man var varse om i Vaxholm. 

Regeringen hade beslutat att det demokratiska  självstyret var av högre vikt än de ekonomiska, då 

dessa med andra medel skulle kunna lösa sig. Man blev efter delningen skyldig Österåkers kommun 

(som  den  andra  delen  kom  att  heta)  en massa  pengar  då man  i Vaxholmsdelen  investerat mer  i 

förhållande  till  befolkningsmängd.31   Med  andra  ord  hade Vaxholm  som  kommundel  redan  innan 

delningen behövt skattemedel som låg utöver dess egen förmåga. 

   

                                                            
27 Kammarkollegiets yttrande 1981‐11‐27 s 4 
28 Ibid. s 4 
29 Ibid. s 4 
30 Aktuellt om ditt Vaxholm nr1 1982 
31 Cronberg, Stefan a.a. s 74 
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3. Diskussion 

     Frågan om delning var i sig inget partipolitisk initiativ, utan var som många gånger nämnt en fråga 

om  demokratisk  självbestämmanderätt,  och  huruvida  den  hade  gynnat  eller  stjälpt  den  enskilde 

individen. Det fanns naturligtvis inget rätt eller fel svar om delningen, utan de olika parterna har i sin 

argumentation  framhållit  två  likvärdiga  argumentationer  ur  en  demokratisk  respektive  ekonomisk 

synvinkel.  Hade  regeringen  gått  på  utredarnas  ekonomiska  ståndpunkt  hade  de  demokratiska 

verkningskrafterna  blivit  lidande,  och  de  ursprungliga  problemen  hade  kvarstått  i  den  säregna 

kommundelen. Säregenhetens och det kommunaldemokratiska argumentet kunde bara  leda  till en 

försämrad ekonomi, men man hade oskadliggjort integrationsproblemet.  Men vi kan dock utläsa en 

paradox i det som skett. 

     Vi har å ena sidan kommunala och statliga  institutioner, uppbyggda på en demokratisk värdering 

om människans rätt att påverka sin omgivning. Dessa inrättningar (kommunfullmäktige, länsstyrelse, 

kammarkollegiet) motverkar i detta fall denna värdering i ett försök att skydda medborgarna från sin 

egen vilja, då denna vilja uppfattas som destruktiv av ekonomiska skäl. Att en liten del av en kommun 

vill  bryta  sig  ur,  och  därtill  inte  förmår  att  hantera  sin  egen  ekonomi  utan  blir  beroende  av 

välmenande grannkommuner ansågs inte gångbart. Å andra sidan har vi en regering som åsidosätter 

den konkreta ekonomiska problematiken, framförd av en samhällsförvaltning för den lilla människan. 

Den  gör  därför  ett  maktövertramp  och  har  helt  avvisat  sin  egen  byråkratiska  process,  dvs. 

inrättningar vars mandat är föremål för röstning – i ett försök att bevara demokrati. 
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