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Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

1. Historik 
Vid bildandet av Kumla kommun 1971 tillkom kommunstyrelsen.  

Större förändringar som kan nämnas är tillkomsten av Räddningstjänsten 
1978 vilken utgjorde en fortsättning av den upphörda Brandstyrelsen. 
Räddningstjänsten upphörde 1997 då verksamheten övergick i Nerikes 
Brandkår.  

År 2008 blev kommunfastigheter en förvaltning under kommunstyrelsen. 
Sedan 2015 ligger kommunfastigheter under Samhällsbyggnadsnämnden.  

Under 2008 flyttades gymnasiet och vuxenutbildningen från Sydnärkes 
utbildningsförbund och barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 
År 2011 flyttades gymnasiefrågorna till barn- och utbildningsnämnden (från 
och med 2015 Nämnd för livslångt lärande).  

År 2009 bröts löneadministrationen ut från personalavdelningen i och med 
bildandet av Sydnärkes lönenämnd.  

2. Arbetsuppgifter 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och är 
även kommunens personalorgan. Den har ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning samt uppföljning av kommunens 
verksamheter.  

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över verksamheten i de företag som 
kommunen äger.  

Kommunstyrelsen ansvarar för konsumentvägledning, arkivverksamhet, 
alkoholtillstånd och -tillsyn, åtgärder för att främja sysselsättningen och 
näringslivet i kommunen. Den ansvarar också för kommunens 
beredskapsplanläggning och totalförsvarssamordning. 

3. Organisation  
Kommunstyrelsen, som består av 13 ledamöter och lika många ersättare, 
bereder och lämnar beslutsförslag i ärenden som ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens ärenden bereds av ett arbetsutskott bestående av fem 
ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar även i många ärenden 
enligt delegation från kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen består av en förvaltning, kommunledningsförvaltningen, 
med 6 avdelningar:  
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• Arbetsmarknads- och integrationsavdelning  
• Ekonomiavdelning 
• IT-avdelning 
• HR-avdelning 
• Kansliavdelning, inkl. kommunserviceenheten 
• Näringslivsavdelning 

4. Sökingångar i arkiven 
De huvudsakliga verktygen för informationssökning är diariet samt 
upprättade arkivförteckningar. Inom den aktuella arkivbildningen 
förekommer även systematiskt ordnade handlingsslag, till exempel 
personalakter.  

Diariet finns publikt på kommunens hemsida.  

5. Tekniska hjälpmedel som kan användas hos 
myndigheten 

Det finns inte några tekniska hjälpmedel av typen allmän dator där det är 
möjligt att få tillgång till allmänna handlingar.  

6. Sekretess 
Sekretess gäller huvudsakligen vid ärenden inom arbetsmarknads- och 
integrationsavdelningen och inom HR-avdelningen.  

7. Information om handlingar 
Frågor om handlingar besvaras av ärendets handläggare, administrativ chef, 
kommunjurist, kommunsekreterare eller registrator. Frågor om arkiverade 
handlingar besvaras av arkivenheten.  

8. Vilka uppgifter hämtar respektive lämnar 
kommunstyrelsen från eller till andra?  

Kommunstyrelsen lämnar årligen räkenskapssammandrag till Statistiska 
Centralbyrån (SCB) efter bokslut.  

9. Försäljning av personuppgifter 
Någon försäljning av personuppgifter förekommer inte.  

10. Arkivförvaring 
Handlingar förvaras digitalt i kommunens diarie- och ärendehanteringssystem 
och eller i andra verksamhetssystem.  
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Vid arkivläggning överförs de fysiska handlingarna till kommunens 
centralarkiv.  

Vissa arkivhandlingar finns publicerade på www.kumla.se. Genom att 
förvaltningens avdelningar skannar delar av sitt bestånd kan mängden 
publicerade arkivhandlingar utökas, vilket kan underlätta sökningarna. 
Arkivenheten skannar också delar av arkivet som har frekventa förfrågningar.  

11. Arkivansvarig och arkivredogörare 
Administrativ chef är arkivansvarig.  

Kommunsekreteraren är arkivredogörare.  

Arkivsamordnare utses efter behov av avdelningschef på respektive avdelning 
inom kommunledningsförvaltningen.  

 

 

 

http://www.kumla.se/
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