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Arkivbeskrivning för socialnämnden  

 

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen, OSL 

4:e kapitlet 2 § och ArkivL 6 §, ska varje myndighet upprätta en 

beskrivning av myndighetens allmänna handlingar, d.v.s. en 

arkivbeskrivning. 

 
Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna 

handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen 

ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa 

dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning 

om vilka handlingstyper som finns. 

Kort om Kumla 

Kumla kommun omfattar geografiskt, de tidigare kommunerna 

Kumla, Ekeby och Hardemo. 
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Ekeby-Gällersta 
kommun 

1952-1970 

Ekeby kommun 
1863-1951 

Kumla kommun 

idag från 1971 

Kumla stad 
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1952-1966 
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Hardemo kommun 
1863-1951 
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Socialnämnden sedan Kumla kommun blev till 
1971 – 1973  Lars-Ebbe Hansson (Social centralnämnd) 

1974 – 1976  Sven-Ove Cederstrand (Social 
centralnämnd) 

1977 – 1979  Maj Johansson (Social centralnämnd) 

1980 – 1982  Svea Johansson (Social centralnämnd) 

1983 – 1985  Svea Johansson (Socialnämnd) 

1986 – 1988  Sölve Persson (Socialnämnd) 

1989 – 1991  Dan Åke Moberg (Socialnämnd 

1992 – 1994  Kjell Hellberg (Socialnämnd 

1995 – 1998  Kjell Hellberg (Socialnämnd) 

1999 – 2002  Marianne Arvidsson (Socialnämnd) 

2003 – 2006  Annica Eriksson (Socialnämnd) 

2007 – 2010 2007 – 2008 Lennart Eriksson (Socialnämnd) 

 2009 – 2010 Gunnel Kask (Socialnämnd) 

2011 – 2014  Gunnel Kask (Socialnämnd) 

2015 – 2018 
2019 – 2022 

 Gunnel Kask (Socialnämnd) 
Annica Sjöqivst (Socialnämnd) 

Socialförvaltningens organisation 

Nämnden utgör en sammanhållen myndighet. Socialförvaltningen består 
idag av tre verksamhetsområden: 

1. Vård och omsorg 

- Hemtjänst 

- Särskilda boenden 

- Hälso- och sjukvård 
2. LSS-omsorgen 

- Grupp- och serviceboenden för vuxna  

- Serviceboende för barn och unga 

- Korttidsboenden för barn 
- Personlig assistans 

- Dagligverksamhet 

- Ledsagare 

- Avlösarservice 

3. IFO – Individ- och familjeomsorgen 

- Familjeenheten 

- Vuxenenheten 

- Biståndsenheten 

- Stödboende eller hem för vård eller boende för barn unga samt vuxna 

- Kvalitéts- och utvecklingsenheten 
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Sökvägar till socialnämndens handlingar 

Handlingarna inom socialnämndens verksamheter registreras i 

ärendehanteringssystemet W3D3, som använts sedan årsskiftet 2007/2008 

och innan dess använde man Winess. 

 
Undantag för detta är handlingar som rör enskild person, som ej diarieförs 

utan förvaras i personakt. Dokumenthanteringsplanen visar var 

socialförvaltningen förvarar sina handlingar som arkiverats, samt var dessa 

är placerade. Ur respektive dokumenthanteringsplan framgår vilka 

handlingar som hanteras i myndighetens olika verksamheter samt vilka 

handlingar som gallras efter viss tid och vilka som bevaras för framtiden. 

Gällande sekretessbestämmelser  

Vanligast förekommande sekretessregler för 

socialnämnden är: Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 

- 18 kap 13 § risk- och sårbarhetsanalys 

- 19 kap 3 § upphandling 

- 21 kap 1 § hälsa- och sexualliv 

- 25 kap till skydd för enskild som avser hälso- och sjukvård 

- 26 kap till skydd för enskild person inom socialtjänst 

- 39 kap 1, 2 och 5 §§  personaladministrativ verksamhet 

 Gallring 

Gallring av handlingar sker med stöd av antagen dokumenthanteringsplan. 

Ytterligare information 10 § ArkivL angående gallring av allmänna 

handlingar. 

Arkivansvarig  

Socialchefen är arkivansvarig för socialnämndens verksamheter. Till sin 

hjälp har socialchefen övergripande arkivsamordnare 

utredningssekreteraren samt respektive verksamhets arkivsamordnare 

som utses inom Kvalitets och utvecklingsenheten. 

Socialnämndens arkivsamordnare är registrator/nämndsekreterare. 

 
Överlämnandet till kommunarkivet sker av respektive arkivsamordnare i 

samråd med registrator. 

 


