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Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden 
 

1. Historik 

Vid bildandet av Kumla kommun 1971 tillkom kommunstyrelsen. Vid 

omorganisationen 1992 slogs kulturnämnden ihop med den tidigare park- och 

fritidsnämnden och bildade kultur- och fritidsnämnden.  

 

2. Arbetsuppgifter 

Kultur- och fritidsnämnden är är kommunens organ för  

 

- Kulturverksamhet 

- Stöd till kulturlivet och studieorganisationer 

- Fritidsverksamhet 

- Stöd till föreningslivet 

- Anläggning och skötsel av parker och lekplatser 

- Turistverksamhet  

 

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen 

vad avser folkbibliotek. 

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lotterilagen. 

 

Att kommunstyrelsen som krisledningsnämnd vid extraordinär händelse kan 

överta vissa befogenheter framgår av reglemente för kommunstyrelsen. 

 

3. Organisation 

Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och lika många ersättare 

 

Nämndens ärenden bereds av ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och 

fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar även i vissa ärenden enligt delegation 

från kommunstyrelsen. 

 

4. Sökingångar i arkivet 

 

De huvudsakliga verktygen för informationssökning är diariet samt upprättade 

arkivförteckningar. Inom den aktuella arkivbildningen förekommer 

systematiskt ordnande handlingsslag, till exempel ansökningar. 
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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  

 

Vanligen förekommande skretessregler finns i 23 kap Offenltlighets- och 

sekretesslagen. 

 

7. Information om handlingar?  

 

Frågor om handlingar besvaras av kommunjuristm, nämndsekreterare eller 

registrator.  

 

8. Vilka uppgifter hämtar respektive lämnar nämnden från eller till 

andra?  

 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar uppgiftertill ett flertal myndingheter bland 

annat  

• Statisktiska centralbyrån (SCB) 

• Tillväxtverket 

• Riksidrottsförbundet 

• Sveriges kommuner och landssting (SKL)  

• Statens naturvårdsverk 

• Kungliga biblioteket 

• Kulturanalysmyndigheten 

 

9. Försäljning av personuppgifter 

 

Någon försäljningav personuppgifter förekommer inte.  

 

10. Arkivförvaring 

 

Handlingar förvaras i första hand digitalt i kommunens diarie- och 

ärendehanteringssystem och/eller andra verksamhetssystem. 

 

Till viss del förvaras också handlingar på tjänstemannens rum.  

 

Vid arkivläggning överförs de fysiska handlingarna till kommunens 

centralarkriv.  

 

11. Arkrivansvarig och arkrivredogörare 

 

Kultur- och fritidsnämnden är arkivansvarig.  


