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 Nämnd för livslångt lärande 
 
 

 

Arkivbeskrivning för nämnd för livslångt lärande 

 

1. Historik  

Vid bildandet av Kumla kommun 1971 tillkom kommunstyrelsen. 
 
Den 1 januari 1992 flyttades barnomsorgen från socialnämnden till barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Under 2008 flyttades gymnasiet och Vuxenutbildningen från Sydnärkes 
Utbildningsförbund och barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.  

 

Den 1 januari 2011 flyttades gymnasiefrågorna till gymnasienämnden. 
 
Den 31 december 2014 avvecklades gymnasienämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Den 1 januari 2015 bildades nämnd för livslångt lärande.  
 
 

2. Arbetsuppgifter 
 
Nämnd för livslångt lärande fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdomar omfattande förskola, förskoleklass, 
skolbarnsomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna, specialskola samt 
utbildning i svenska för invandrare (SFI).  
 
Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter avseende fritidshem som 
kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och vissa särskilda utbildningsformer.  
 
Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen vad avser 
skolbibliotek.  
 
Nämnden ansvarar för den kommunala kulturskolan. 
 
Att kommunstyrelsen som krisledningsnämnd vid extraordinär händelse 
kan överta vissa befogenheter framgår av reglemente för kommunstyrelsen. 
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3. Organisation 
 
Nämnd för livslångt lärande består av 13 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 
nämnden. 
 
Nämndens förvaltning är förvaltning för livslångt lärande. 
 
 

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. 
 
 

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 sekretessregler finns i 23 kap Offentlighets- och 
sekretesslagen.  
 

 
7. Information om handlingar? 
 
Frågor om handlingar besvaras av kommunjurist, nämndsekreterare eller registrator. 
 
 

8. Vilka uppgifter hämtar respektive lämnar nämnden från eller 
till andra? 
 
Nämnd för livslångt lärande hämtar och lämnar uppgifter till ett flertal myndigheter, 

· Statistiska centralbyrån (SCB) 
· Region Örebro län 
· Andra nämnder i kommunen 
· Försäkringskassan 
· Förvaltningsrätten 
· Andra kommuner 
· Skolverket 
· Skolinspektionen 
· Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
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· Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
· Universitets- och högskolerådet 

 
 
9. Försäljning av personuppgifter 
 
Någon försäljning av 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 tjänstepersonernas rum. 
 
Vid arkivläggning överförs de fysiska handlingarna till kommunens centralarkiv. 
 
 

11. Arkivansvarig och arkivredogörare 
 
Nämnd för livslångt lärande är arkivansvarig. 
 


