
GNARPS KOMMUN
Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

Nummer Arkivets namn Anmärkning

1 Arbetarsmåbruksnämnden
2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden
3 Barnavårdsnämnden

Bostadsförmedlingsnämnden se Egnahemskommittén
Bostadsförmedlingsorganet se Egnahemskommittén

4 Brandstyrelsen
5 Byggnadsnämnden
6 Civilförsvarsnämnden
7 Egnahemskommittén
8 Familjebidragsnämnden
9 Fattigvårdsstyrelsen
10 Folkskolestyrelsen / Skolstyrelsen
11 Fritidsnämnden 

Företagarnämnden se Industrinämnden / Industrikommittén
12 Hemhjälpsnämnden
13 Hyresnämnden
14 Hälsovårdsnämnden

Idrottskommittén se Fritidsnämnden
Industrikommittén se Industrinämnden / Industrikommittén

15 Industrinämnden / Industrikommittén
16 Inkvarteringsnämnden
17 Kommunalfullmäktige / Kommunfullmäktige
18 Kommunalnämnden / Kommunstyrelsen
19 Kommunalstämman

Kommunfullmäktige se Kommunalfullmäktige
Kommunstyrelsen se Kommunalnämnden

20 Kristidsnämnden



21 Luftskyddsnämnden
22 Lönenämnden
23 Nykterhetsnämnden
24 Pensionsnämnden
25 Skogsvårdskommittén

Skolstyrelsen se Folkskolestyrelsen
26 Sociala centralnämnden
27 Socialnämnden
28 Stiftelsen Gnarps bostäder
29 Trafiksäkerhetskommittén
30 Turist- och fritidsnämnden
31 Uddamantalskassan
32 Valnämnden
33 Överförmyndaren



1

GNARPS KOMMUN
Arbetarsmåbruksnämnden

Historik
1933 instiftades Statens arbetarsmåbrukslånefond vilken avsåg att un-
derlätta bildandet av stödjordbruk med bostäder för säsongarbete. "i så
svag ekonomisk ställning att bistånd enligt reglerna för egnahemsverk-
samhet inte är tillräcklig". Det var främst skogs- och flottningsarbete
som kom i åtnjutande av lånen, och avsikten var att försöka lätta kom-
munernas arbetslöshetsproblem under 1930-talet. Småbrukens storlek
varierade efter jordmån och läge, men i allmänhet ansågs 2 ha odlings-
mark tillräcklig. En särskild nämnd inom kommunen skötte låneverk-
samheten med statsbidrag. Maxbeloppet var till en början 6 000 kronor.
Bostadshusens bottenyta fick inte överstiga 45 kvadratmeter. Typrit-
ningar för både boningshus och ladugårdar utarbetades.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Kassajournaler G 1 1933-1971 1
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GNARPS KOMMUN
Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

Historik
Efter första världskrigets utbrott 1914 organiserades understödsverk-
samhet till arbetslösa av Statens arbetslöshetskommission. På lokal
nivå skulle utbetalningen av statsbidrag till den arbetslöse skötas av en
Arbetslöshets- och hjälpkommitté i den kommun där sökanden var bo-
satt. Om denna kommitté inte fanns inom kommunen skulle ansökan 
behandlas av Kommunalnämnden.
Kommunernas verksamhet reglerades mer, nu under namnet Arbets-
löshetskommitté, genom kungörelsen om statsbidrag till arbetslöshets-
hjälp 1922. Införandet av kommittéerna var fortfarande inte obligatorisk, 
utan kommunerna hade rätt att överlåta verksamheten till annan myndig-
het inom kommunen.
Den 1 juli 1944 ersattes Arbetslöshetskommittéerna av Arbetslöshets-
nämnder i varje kommun. Nämnden skulle främja och vidta åtgärder för
att förhindra arbetslöshet. Om inte kommunen valde att utse särskild
Arbetslöshetsnämnd skulle Kommunalnämnden ha Arbetslöshetsnämn-
dens funktioner.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1936-1973 1
Korrespondens E 1 1914-1941 se F 1 : 1
Samlingsvolymer F 1 1914-1970 1 korrespondens, verifikationer, kontrakt mm
Kassaböcker G 2 1922-1951 4 här även inventarium 1936-1951
Verifikationer G 3 1922-1939 se F 1 : 1
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GNARPS KOMMUN
Barnavårdsnämnden

Historik
Enlgt "Lagen angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende
försummade barn" 1902 skulle det från 1903 finnas en Barnavårds-
nämnd inom varje skoldistrikt. Den Barnavårdsnämnd som inrättades
1903 var ett kyrkokommunalt organ.
Från 1918 blev de borgerliga kommunerna ålagda att tillsätta en barna-
vårdsman.
Först när 1924 års lag om samhällets barnavård trädde i kraft 1926 blev
Barnavårdsnämnder obligatoriska i samtliga borgerliga kommuner.
Barnavårdsnämnden skulle enligt nämnda lag noga följa förhållandena
inom kommunen avseende barns vård och uppfostran, och om så be-
hövdes hjälpa misshandlade eller vanvårdade barn om dessa riskerade
liv, hälsa eller att bli vanartade samt även verka för att förbättra barn-
och ungdomsvården. Nämnden var sammansatt av en representant för
Fattigvårdsstyrelsen, en präst, en lärare eller lärarinna, minst två "för nit
och intresse för barn- och ungdomsfrågor kända män eller kvinnor"
samt, om det fanns inom kommunen, en läkare.
1924 års barnavårdslag ersattes av en ny barnavårdslag 1961. Även en-
ligt den nya lagen skulle det i varje kommun finnas en Barnavårds-
nämnd. Nämnden skulle hålla sig väl förtrogen med barns och ungdoms
levnadsförhållanden inom kommunen och verka för förbättringar av 
kommunens barnavård. Nämndens ledamöter utsågs direkt av Kommu-
nalfullmäktige.
Från 1970 fick kommunerna rätt att inrätta en Social centralnämnd i
stället för Barnavårds-, Nykterhets- och Socialnämnd.
I Gnarps kommun inrättades en sådan från 1971.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer (hyllsektion)



Protokoll A 1 1918-1970 6
Protokollsbilagor A 2 1961-1964 1
Mödrahjälp C 1 1938-1952 1
Brevdiarier C 2 1965-1971 3
Barnförteckningar D 1 1926-1965 2
Förteckningar över barnavårdsmannaskap D 2 1918-1950 5
Korrespondens E 1 1925-1961 4 här även Mödrahjälpens skrivelser 1938-

1962
Fosterbarn F 1 1903-1973 1
Anteckningar av barnavårdsman F 2 1919-1973 10
Uppgiftskort F 3 1945-1973 1
Samlingsvolymer F 4 1909-1959 1 utredningsprotokoll, införselakter, domar,

sommarbarn mm
Huvudböcker G 1 1926-1950 1
Kassaböcker G 2 a 1926-1951 6
Dag- och avräkningsböcker G 2 b 1939-1950 3 här även bidragsförskott
Mödrahjälpens kassaböcker G 2 c 1938-1955 7
Barnavårdsmans räkenskaper G 3 1969-1973 3
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GNARPS KOMMUN
Brandstyrelsen

Historik
Från 1924 skulle brandskyddet i landskommuner i första hand skötas
av Kommunalnämnden, men kommunen fick om den fann det skäligt
tillsätta en särskild Brandstyrelse.
Från 1944 gällde Brandlagen och Brandstadgan och i och med detta
blev brandförsvar obligatoriskt i varje kommun. Brandstyrelse blev e-
mellertid inte obligatorisk, utan det var upp till Kommunalfullmäktige
eller Kommunalstämma att utse lämplig förvaltningsmyndighet.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1946-1972 3 med bilagor
Korrespondens E 1 1943-1955 se F 1 : 1
Samlingsvolymer F 1 1933-1972 1 korrespondens, brandordning, kontrakt, ve-

rifikationer mm
Verifikationer G 1 1944-1946 se F 1 : 1
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GNARPS KOMMUN
Byggnadsnämnden

Historik
På landsbygden, där byggnadsplan eller utomplanebestämmelser fast-
ställts, skulle tillsynen över byggandet från 1932 skötas av en Bygg-
nadsnämnd. Den landskommunala Byggnadsnämnden skulle bestå av
tre ledamöter, varav en utsågs av Länsstyrelsen och de övriga två av
Kommunalfullmäktige eller Kommunalstämman. I vissa fall kunde Läns-
styrelsen efter att ha hört med Kommunalfullmäktige eller Kommunal-
stämman utse en särskild person (bostadsinspektör) i stället för en
Byggnadsnämnd.
Efter den efterföljande stadgan till 1947 års Byggnadslag skulle det från
1948 finnas en Byggnadsnämnd i varje kommun. I landskommunerna
skulle nämnden bestå av tre ledamöter, en utsedd av Länsstyrelsen
och de andra två av Kommunalfullmäktige eller Kommunalstämman.
Från 1960 slopades det statliga inslaget i Byggnadsnämnderna och 
kommunen fick utse samtliga ledamöter (minst fem).

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1930-1973 3
Korrespondens E 1 1939-1947 se F 1 : 1
Samlingsvolymer F 1 1928-1973 2 byggnadsplaner, ritningar, byggnadstill-

stånd, korrespondens mm
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GNARPS KOMMUN
Civilförsvarsnämnden

Historik
Med 1944 års civilförsvarslag ersattes de år 1937 införda luftskyddsom-
rådena. Kommunerna skulle enligt den nya lagen bland annat svara för 
skyddsrum och underhålla reservanordningar för vatten, gas, el m m.
För att utföra dessa åligganden skulle varje kommun ha en Civilförsvars-
nämnd. 

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer



7

GNARPS KOMMUN
Egnahemskommittén

Historik
Alternativa namn: Kommittén för bostads- och/eller byggnadslåneären-
den, Bostadslånekommittén, Egnahemskommittén, Kommittén för eg-
nahems- och förbättringsslåneärenden, Beredningsnämnden- respektive
Kommittén för egnahems- och förbättringslåneärenden- respektive lån-,
Bostadsförmedlingsorganet- respektive nämnden.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1949-1961 1
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GNARPS KOMMUN
Familjebidragsnämnden

Historik
Enligt förordning 1940 om familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänst-
göring skulle bidragsverksamheten skötas av kommunala Familjebi-
dragsnämnder. Dessa nämnder infördes under våren 1940 och utsågs av
kommunen och skulle bestå av mellan tre och fem ledamöter. Bland le-
damöterna valde nämnden själv sin ordförande. Om kommunen inte ville
inrätta särskild Familjebidragsnämnd kunde den låta annan kommunal
myndighet sköta verksamheten.
Under kriget hade Familjebidragsnämnderna även en del andra uppgifter
vid sidan om stödet till de värnpliktigas familjer. Bland annat behandla-
des frågor om hemortslön, värnpliktslån och speciella stöd ur olika fon-
der.
Den ursprungliga förordningen från 1940 ersattes 1942, 1946 och 1978.
1978 års familjebidragslag upphörde att gälla vid utgången av år 1991,
varefter de allmänna försäkringskassorna tog över verksamheten med
familjebidrag åt värnpliktiga.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1943-1969 1
Huvudböcker G 1 1946-1951 1
Kassaböcker G 2 1940-1946 2
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GNARPS KOMMUN
Fattigvårdsstyrelsen

Historik
Enligt 1847 års fattigvårdsförordning skulle varje socken eller stad utgö-
ra ett fattigvårdssamhälle och i varje sådant skulle finnas en Fattigvårds-
styrelse för att förvalta fattigvården. Fattigvårdsstyrelser fanns med and-
ra ord innan kommunerna. När kommunerna infördes 1863 gällde 1853
års fattigvårdsförordning. Enligt både 1847 och 1853 års förordningar
kunde flera socknar bilda ett fattigvårdssamhälle. Detta ändrades ge-
nom 1871 års förordning. Varje socken, stad eller köping skulle härefter
utgöra ett fattigvårdssamhälle. Fattigvårdssamhällets beslutanderätt var
förbehållen Kommunalstämman eller Kommunalfullmäktige. För verk-
ställigheten skulle det i varje fattigvårdssamhälle finnas en Fattigvårds-
styrelse. I landskommunerna kunde dock Kommunalstämman handha 
Fattigvårdsstyrelsens uppgifter. I de fall särskild Fattigvårdsstyrelse ut-
sågs skulle denna bestå av minst tre ledamöter i landskommun. Kyrko-
herden hade rätt att delta i överläggningarna utan att vara vald. Fattig-
vårdsstyrelsen skulle enligt 1871 års förordning noga göra sig underrät-
tad om den bidragssökandens levnadsförhållanden och behov. Först 
med 1918 års fattigvårdslag blev Fattigvårdsstyrelse obligatorisk från
1919. Minst en av ledamöterna skulle vara kvinna. Kyrkoherden, och om
sådan fanns, läkaren i församlingen hade rätt att utan att vara valda del-
ta i Fattigvårdsstyrelsens förhandlingar.
I Gnarps kommun utgjorde Kommunalnämnden Fattigvårdsstyrelse före
1919 och från 1957 ersattes den av Socialnämnden.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1919-1956 5



Utredningsprotokoll B 1 1919-1940 5
Liggare över utdelat understöd D 1 1906-1938 7
Inventarieböcker D 2 1908-1950 4
Intagna personer i ålderdomshem D 3 1932-1973 1
Korrespondens E 1 1912-1956 12
Samlingsvolymer F 1 1879-1955 2 statistik, fastigheter, redovisningar, domar,

kontrakt, köpebrev, ritningar mm
Huvudböcker G 1 1910-1956 6 även ålderdomshemmets byggnadsfond och

P Muréns donationsfond
Kassaböcker G 2 1909-1951 16
Kassajournaler för ålderdomshemmet G 3 1915-1943 1
Verifikationer G 4 1935-1951 8
Motböcker G 5 1937 1 Försörjningshemmet med mejeriföreningen



10

GNARPS KOMMUN
Folkskolestyrelsen / Skolstyrelsen

Historik
Genom beslut 1862 trädde de första kommunalförordningarna i kraft
från 1863 vilket innebar att Sockenstämman ersattes med Kommunal-
stämman och Kyrkostämman varvid man skiljde den borgerliga och den
kyrkliga kommunen åt. Kommunalstämman skulle fatta beslut i alla
kommunala frågor som inte rörde kyrkan och skolan. Ansvaret för sko-
lan övertogs inte av den borgerliga kommunen 1863, utan uppgiften an-
sågs fortfarande vara en angelägenhet för den kyrkliga församlingen.
I varje församling skulle finnas ett Skolråd under ledning av prästen.
Från 1931 skulle de lands- eller stadskommuner som sammanföll med
skoldistrikt och som hade fullmäktige ta över skolfrågorna och inrätta
en folkskolestyrelse.
Från 1958 leddes skolorna av en Skolstyrelse i stället för en Folkskole-
styrelse. Enligt skolstyrelselagen 1956 skulle det finnas en Skolstyrelse
i varje borgerlig kommun. Skolstyrelsen utgjorde styrelse för all obligato-
risk skola inom kommunen. Till arbetsuppgifterna hörde bland annat att
uppmärksamt följa skolväsendets tillstånd inom kommunen, svara för
samordningen av skolväsendet inom kommunen, främja pedagogisk för-
söksverksamhet och samarbete mellan hem och skola. Skolstyrelsen
tillsattes av kommunens fullmäktige.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1932-1973 7 även Betygsnämnden 1938-1949, Fortsätt-
ningsskolan 1932-1950, Arbetsutskottet
1969-1973, med bilagor



Utgående skrivelser B 1 1944-1973 2 även statsbidragsansökningar
Diarier över inkomna skrivelser C 1 1949-1973 8
Fortsättningsskolans liggare D 1 1931-1952 2
Dagböcker med examenskataloger D 2 1863-1974 55
Liggare över barn i skolåldern D 3 a 1883-1962 5
In- och utskrivningsböcker D 3 b 1920-1952 även matjournal, se D 5
Tjänstematriklar D 4 1911-1974 3
Skolköks- och slöjddagböcker D 5 1929-1960 1 här även D 3 b och D 9
Dagböcker    D 6 a 1883-1916 15
Journaler D 6 b 1863-1917 se D 5
Huvudböcker D 3 c 1891-1921 8
Hälsokort D 7 1931-1955 2 sorterat efter födelseår
Klasslistor D 8 1961-1966 1
Inventarieböcker D 9 1932-1945 se D 5
Korrespondens E 1 1932-1973 4
Skolbyggnader F 1 1918-1958 4
Samlingsvolymer F 2 1931-1963 2 kontrakt, avtal, skolskjutsar, skolfastighe-

ter, organisation, utredningar mm
Huvudböcker G 1 1932-1956 1
Kassaböcker G 2 1888-1956 15
Verifikationer G 3 1933-1951 18
Avlöningsjournaler G 4 1944-1972 8
Inventarieböcker G 5 1945 1
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GNARPS KOMMUN
Frtitidsnämnden

Historik
Kommunalfullmäktige beslöt 19/12 1959 att den Idrottskommitté som
valts 13/12 1958 skulle ombildas till Fritidsnämnd, med uppgift att hand-
lägga ärenden rörande turistväsende, idrottslig verksamhet och fritids-
verksamhet över huvud taget inom kommunen. 
Kommunalfullmäktige beslöt 10/12 1962 att Fritidsnämnden skulle er-
hålla benämningen Turist- och fritidsnämnd och utökas med ytterligare
två ledamöter, och därefter bestå av sju ledamöter i stället för tidigare
fem ledamöter.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1959-1962 se Turist- och fritidsnämnden A 1 
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GNARPS KOMMUN
Hemhjälpsnämnden

Historik
Enligt förordningen om statsbidrag till social hemhjälpsverksamhet 1944
kunde den som på grund av sjukdom eller liknande inte kunde sköta sitt
hem få hjälp av en hemvårdarinna. Kommunerna kunde erhålla statsbi-
drag för att ha råd att avlöna dessa hemvårdarinnor. Statsbidrag kunde
även ges till ideella organisationer som bedrev hemhjälp.
För att leda denna verksamhet skulle kommunerna antingen inrätta en
särskild Hemhjälpsnämnd eller låta annan kommunal myndighet sköta
detta. Nämnden skulle bestå av mellan tre och fem ledamöter.
Statsbidragen för hemhjälpsverksamhet upphörde i juni 1960. Hem-
hjälpsnämnderna levde dock i många fall kvar in på 1970-talet.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1953-1970 1
Protokollsbilagor A 2 1966-1970 1
Korrespondens E 1 1943-1956 1
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GNARPS KOMMUN
Hyresnämnden

Historik
Under andra världskriget avstannade bostadsproduktionen nästan helt i
landet. Då inflyttningen till städerna alltjämt fortgick uppkom ett behov 
av att reglera hyresmarknaden. 1942 infördes därför en lag om hyresreg-
lering. För att pröva ärenden enligt hyresregleringslagen inrättades Hy-
resnämnder. 
Från 1969 inrättades statliga Hyresnämnder som övertog de kommunala
Hyresnämndernas uppgifter. De kommunala Hyresnämnderna avslutade
ärenden som inkommit före den 1 januari 1969 och avvecklades sedan.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1967-1973 1 med bilagor
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GNARPS KOMMUN
Hälsovårdsnämnden

Historik
Då kommunerna infördes 1863 fördes Sockennämndens tillsyn över den
almmänna hälsovården över till Kommunalnämnderna på landsbygden.
Nämnden fick i närvaro av provinsial- eller distriktsläkaren handha ären-
den om hälso- och sjukvård.
Från 1920 införs Hälsovårdsnämnder i landskommuner. Särskild Hälso-
vårdsnämnd behövde dock inte tillsättas, utan Kommunalnämnden kun-
de även i fortsättningen ha hand om hälsovårdsfrågor. På de landskom-
munala Hälsovårdsnämndernas ansvarsområde låg bland annat att se 
till att avloppen fungerade, att sunda bostäder fanns för alla invånare i
kommunen och att, om det gick att ordna, ge invånarna möjlighet till bil-
liga varmbad.
I och med att 1958 års hälsovårdsstadga trädde i kraft 1 januari 1960
blev Hälsovårdsnämnderna lika utformade oavsett om kommunen be- 
stod av stad eller landsort. De nygamla Hälsovårdsnämnderna skulle
bland annat verka för förbättrad hälsovård i kommunen och se till att
hälsovårdsstadgan efterlevdes. Antalet ledamöter i Hälsovårdsnämnden
skulle vara minst fem, och om möjligt skulle en läkare och en veterinär
vara ledamöter. För att biträda Hälsovårdsnämnden skulle det finnas
hälsovårdsinspektörer.
Länsstyrelsen skulle ha uppsikt över hälsovården i respektive län.
En gång om året skulle Hälsovårdsnämnden sända en berättelse om
hälsotillståndet i kommunen dels till provinsialläkaren, dels till länsvete-
rinären.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer



Protokoll A 1 1944-1973 1
Protokollsbilagor A 2 1967-1973 2
Korrespondens E 1 1937-1955 se F 1 : 1
Samlingsvolymer F 1 1910-1955 1 allmänna hälsotillståndet, "sinnessjuka", 

kassabok, korrespondens, årsberättelser,
verifikationer

Kassaböcker G 1 1944-1951 se F 1 : 1
Verifikationer G 2 1944-1946 se F 1 : 1
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GNARPS KOMMUN
Industrinämnden / Industrikommittén

Historik
Kommunalfullmäktige beslöt 22/4 1945 att tillsätta en Företagarnämnd
med tre ledamöter. Av någon anledning kom den att heta Industrinämn-
den i de protokoll som finns 1946-1962. 
Från Industrikommittén finns protokoll 1968-1969. Eventuellt samband
mellan Industrinämnd och Industrikommitté är oklart.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1946-1969 1
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GNARPS KOMMUN
Inkvarteringsnämnden

Historik
Kommunal Inkvarteringsnämnd infördes 1940 men behövde bara inrät-
tas i kommun där ett större antal personer behövde evakueras. Fattig-
vårdsstyrelse eller annan kommunal nämnd kunde fungera som Inkvar-
teringsnämnd. Kommunalfullmäktige beslöt 26/1 1941 att tillsätta en 
Inkvarteringsnämnd. Den upphörde genom civilförsvarslagen 1944.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer
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GNARPS KOMMUN
Kommunalfullmäktige / Kommunfullmäktige

Historik
Från 1919 blev Kommunalfullmäktige obligatorisk i landskommuner 
med mer än 1 500 invånare och från 1938 i kommuner med mer än 700
invånare. Innan Kommunalfullmäktige infördes var Kommunalstämman
kommunens högsta beslutande organ. Kommunalnämnden blev Kom-
munalfullmäktiges beredande och verkställande organ.
Från 1955 blev fullmäktige obligatorisk i samtliga kommuner och ersat-
te Kommunalstämman som högsta beslutande organ. Fullmäktiges le-
damöter var de enda som utsågs i direkta val inom kommunen.
Till fullmäktiges uppgifter hörde bland annat att besluta om mål och rikt-
linjer för verksamheten, budget, skatter och andra viktiga ekonomiska
frågor, om nämndorganisationen och val av revisorer. Fullmäktiges be-
slutanderätt kunde inom vissa av kommunallagen givna ramar delegeras
till Kommunalnämnd / Kommunstyrelse.
Från 1971 med namnet Kommunfullmäktige och Kommunalnämnden
med namnet Kommunstyrelsen.
Från 1974 gick Gnarps kommun samman med Bergsjö, Harmångers  
och Hassela kommuner i Nordanstigs kommun.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1919-1973 8
Protokollsbilagor A 2 1968-1973 2
Kungörelser om sammanträden A 3 1943-1959 1 här även brevdiarium
Brevdiarier C 1 1943-1946 se A 3
Korrespondens E 1 1941-1964 se F 1
Samlingsvolymer F 1 1941-1964 1 korrespondens, statsbidrag mm
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GNARPS KOMMUN
Kommunalnämnden / Kommunstyrelsen

Historik
Genom 1862 års beslut om de första kommunalförordningarna från 1863
blev Kommunalnämnden Kommunalstämmans beredande och verkstäl-
lande organ och där Kommunalfullmäktige infördes dess motsvarande.
Från 1971 med namnet Kommunstyrelsen.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll: Kommunalnämnden / Kommunstyrelsen A 1 1883-1973 14 här även Fattigvårdsstyrelsen 1919 och auk-
tionsprotokoll

Protokoll: Arbetsutskottet A 2 1967-1973 1
Konceptskrivelser A 3 1909-1926 2
Brevdiarier C 1 1956-1969 8
Mantalslängder D 1 1908-1952 7
Röstlängder D 2 1910-1970 13
Inventarieböcker D 3 1909-1951 1
Korrespondens E 1 1907-1964 6
Vatten och avlopp F 1 1950-1974 7
Byggnationer: Centralskolan F 2 1954-1958 4
Byggnationer: Kommunalt bostadshus F 3 1965 1
Byggnationer: Pensionärshem F 4 1957 1
Byggnationer: Ålderdomshem F 5 1967 10
Röde Trä F 6 1960-1967 1 konkurshandlingar
Övriga byggnationer: Väg 766 F 7 1968-1970 1
Polisväsendet F 8 1932-1965 1
Prövningsnämndens ändringslängder F 9 1946-1949 1
Aktier i Ostkustbanan F 10 1909-1949 1



Fadderortskommittén: Siikainen F 11 1946-1955 1
Samlingsvolymer F 12 1845-1973 8 fastigheter, bouppteckningar, avtal, kon-

trakt, domar, statistik, revisionsberättelser,
köpehandlingar, utredningar mm

Huvudböcker G 1 a 1891-1973 32
Bokföringskort G 1 b 1952-1973 21
Kassaböcker G 2 1863-1973 50 även Fattigkassan 1872-1914, Uddaman-

talskassan 1888-1899, Pensionskassan
1914-1929, Fattighusfonden 1882-1907

Nöjesskatteredovisningar G 3 1942-1959 8
Verifikationer G 5 1866-1952 15
Debiterings- och uppbördslängder G 6 1867-1945 41 Jordebok 1880, Stora Skifteslaget 1897-

1907
Diverse längder G 6 a 1863-1948 1 här även G 7
Skogsaccislängder G 7 1915-1948 se G 6 a
Hundskatteregister G 8 1909-1973 4
Pensionsförteckningar G 9 1914-1936 19
Statistik H 1 1953-1973 3 utgifts- och inkomststatistik
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GNARPS KOMMUN
Kommunalstämman

Historik
Genom beslut 1862 trädde de första kommunalförordningarna i kraft
från 1863 vilket innebar att Sockenstämman ersattes av Kommunal-
stämman och Kyrkostämman varvid man skiljde den borgerliga och den
kyrkliga kommunen åt. Den borgerliga kommunen skulle ledas av en
Kommunalnämnd och den kyrkliga kommunen av ett Kyrkoråd.
Kommunalstämman skulle fatta beslut i alla kommunala frågor som inte
rörde kyrkan eller skolan. 1919 blev Kommunalfullmäktige obligatorisk i
alla landskommuner som hade mer än 1 500 invånare och från 1938 i
kommuner med mer än 700 invånare.
I kommuner med Kommunalfullmäktige inskränktes Kommunalstäm-
mans verksamhet men försvann inte helt förrän från 1955 då Kommu-
nalfullmäktige blev landskommunernas högsta beslutande organ.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1863-1954 6
Kassaböcker G 2 1816-1878 1 Magasinskassans räkenskaper
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GNARPS KOMMUN
Kristidsnämnden

Historik
Genom lagen "om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m m
föranledda arbetsuppgifter" 1939 fick Kungl Maj:t vid krig eller krigsfara
ålägga kommun att inrätta Kristidsnämnd. Länsstyrelse beslutade om
Kristidsnämndens verksamhetsområde och kunde besluta om avvikel-
ser från gällande kommmunindelningar. I stället för Kristidsnämnd i var-
je kommun kunde kommunala kristidsförbund bestående av flera kom-
muner införas.
Med lagen om Kristidsnämnder 1939 blev Kristidsnämnder obligatoriska
i kommunerna från 20 september 1939. Till Kristidsnämndernas uppgif-
ter hörde dels att följa det som de centrala kristidsmyndigheterna och
kristidsstyrelserna beordrade dem, vilket bland annat innebar att inven-
tera varor och förnödenheter i kommunen, utdela ransoneringskort med
mera. Kristidsnämnderna skulle även på eget bevåg vidta åtgärder för
att lindra tidens (kristidens) verkningar i kommunen.
Kristidsnämnderna bestod av minst två och högst åtta ledamöter. Ordfö-
rande utsågs av Kristidsstyrelse och kommunen utsåg övriga ledamöter.
Från 1950 behövde kommunerna inte längre tillsätta särskild Kristids-
nämnd. Arbetsuppgifterna kunde i fortsättningen vid behov tas om hand
av annan kommunal nämnd.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1939-1950 1
Kassaböcker G 2 1942-1950 1



21

GNARPS KOMMUN
Luftskyddsnämnden

Historik
Enligt luftskyddslagen (SFS 1937:504) som trädde i kraft 1/7 1937 skul-
le landet delas in i luftskyddsområden. Dessa leddes av en Luftskydds-
chef, som i regel var ortens polischef om inte länsstyrelsen bestämt an-
norlunda. För att följa luftskyddets planläggning och tillvarata kommu-
nens intresse hade varje kommun rätt att tillsätta en särskild luftskydds-
nämnd som antingen kunde sammanträda med länsstyrelsen eller luft-
skyddschefen. Nämnden skulle bestå av tre till fem personer. 
Gnarps Kommunalfullmäkltige tillsatte 13/12 1942 en Luftskyddsnämnd.
Under år 1944 ersattes luftskyddslagen av en civilförsvarslag (SFS 
1944:536) vilket också innebar att de kommunala luftskyddsnämnderna 
ersattes av Civilförsvarsnämnder.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer
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GNARPS KOMMUN
Lönenämnden

Historik

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1962-1972 1 med bilagor
Lönekort G 1 1965-1973 5
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GNARPS KOMMUN
Nykterhetsnämnden

Historik
Enligt lagen om behandling av alkoholister 1913 kunde den som var 
hemfallen åt dryckenskap dömas till alkoholistanstalt. Ansökan om inta-
gande på dylik anstalt skulle avgöras av den enligt samma lag införda
Nykterhetsnämnden. Om inte särskild Nykterhetsnämnd infördes i kom-
munen skulle frågorna avgöras av Fattigvårdsstyrelsen. Lagen om be-
handling av alkoholister trädde i kraft 1 augusti 1916.
Med tiden fick Nykterhetsnämnderna fler uppgifter vid sidan om ingripan-
de mot alkoholister; förbjuda försäljning av alkoholhaltiga preparat om
det visade sig att dessa missbrukades, försäljning av pilsnerdricka och
försäljning av rusdrycker.
1 juli 1931 ersattes 1913 års lag om behandling av alkoholister av en ny
alkoholistlag som i sin tur ersattes av lagen om nykterhetsvård 1954.
Enligt denna nya lag skulle Nykterhetsnämnd finnas i varje kommun.
En speciell nämnd behövde emellertid inte inrättas, utan Fattigvårdssty-
relsen kunde vara Nykterhetsnämnd. Nykterhetsnämndens ledamöter ut-
sågs av kommunen och skulle i landskommun bestå av minst tre leda-
möter. Minst en av ledamöterna skulle vara kvinna och om läkare fanns
inom kommunen så var det lämpligt att denne blev ledamot.
Om Nykterhetsnämnden fått kännedom om att någon var "hemfallen" åt
alkoholmissbruk skulle den skyndsamt undersöka vederbörandes lev-
nadsförhållanden. Nämnden kunde om den ville kalla personen till sig,
alternativt beordra personen i fråga att inställa sig hos en läkare, för att
undersöka personens alkoholvanor. Om inget annat hjälpte kunde 
nämnden ställa personen under övervakning. Om inte heller detta hjälpte
kunde Nykterhetsnämnden ansöka hos länsstyrelsen om att få perso-
nen placerad på alkoholistanstalt.
Från 1970 fick kommunerna rätt att inrätta en Social centralnämnd i
stället för Barnavårds-, Nykterhets- och Socialnämnd.
I Gnarps kommun inrättades en sådan från 1971.



Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1955-1970 1
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GNARPS KOMMUN
Pensionsnämnden

HISTORIK
Pensionsnämnderna tillkom 1 september 1914 då lagen om pensions-
försäkring delvis trädde i kraft. Varje socken på landet utgjorde enligt
den ett pensionsdistrikt. I pensionsdistriktet skulle det finnas en Pen-
sionsnämnd. Nämnden skulle bestå av ett jämnt antal ledamöter, dock
högst sex, jämte ordförande. Ordföranden utsågs av Länsstyrelsen och
övriga ledamöter av Kommunalstämma eller Kommunalfullmäktige.
Till Pensionsnämndens uppgifter hörde dels att övervaka lagen om pen-
sionsförsäkring, dels att pröva pensionsansökningar. Med tiden fick
även Pensionsnämnden handlägga ärenden enligt lagen om särskilda
barnbidrag till änkors och invaliders barn och lagen om barnpensioner.
På central nivå fanns Pensionsstyrelsen som bland annat hade rätt att
utse ombud som skulle delta i Pensionsnämndens arbete. I och med
att dessa ombud hade rätt att anföra besvär över Pensionsnämndens 
beslut kom den reella beslutsrätten i pensionsfrågor att ligga hos Pen-
sionsstyrelsen.
Då Försäkringskassan från 1963 började betala ut pensioner upphörde
Pensionsnämnderna.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1931-1953 3
Diarier C 1 1925-1953 3
Förteckningar över pensionstagare D 1 1914-1947 3
Korrespondens E 1 1916-1956 1
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GNARPS KOMMUN
Skogsvårdskommittén

Historik
I förarbetena till 1903 års lag angående vård av enskilda skogar före-
slogs att man förutom att inrätta skogsvårdsstyrelser i varje län också
skulle tillsätta kommunala Skogsvårdskommittéer. En sådan kommitté 
skulle bestå av tre ledamöter. Enligt SFS 1923:173 kunde Skogsvårds-
kommitté tillsättas antingen på kommunens önskan eller på Skogs-
vårdsstyrelsens, och detta upprepades i SFS 1941:350.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer



26

GNARPS KOMMUN
Sociala centralnämnden

HISTORIK
Från 1971 samordnades kommunens sociala verksamhet i en Social
centralnämnd. Barnavårds-, Nykterhets- och Socialnämnd slogs sam-
man i denna nya nämnd.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll: Sociala centralnämnden A 1 1971-1973 1
Protokoll: Sociala centralnämndens arbetsutskott A 2 1971-1973 1
Protokollsbilagor A 3 1971-1973 2
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GNARPS KOMMUN
Socialnämnden

HISTORIK
1957 ersattes Fattigvårdsstyrelsen av Socialnämnden. Denna nämnd ut-
sågs av Kommunalfullmäktige och skulle ha minst fem ledamöter. So-
cialnämnden hade rätt att bestämma i vilka fall, i vilken omfattning och
i vilka former socialhjälp beviljades. Rätt till socialhjälp hade enligt lagen
om socialhjälp 1956 personer under 16 år och den "som på grund av ål-
derdom, sjukdom, lyte eller eljest bristande kropps- eller själskrafter" in-
te kunde försörja sig genom arbete. Den som ville ha socialhjälp fick an-
söka om detta hos Socialnämnden. Nämnden var emellertid även skyl-
dig att se till att även de som inte ansökte om hjälp, men var i behov av
det fick det.
Från 1970 fick kommunerna rätt att inrätta en Social centralnämnd i
stället för Barnavårds-, Nykterhets- och Socialnämnd.
I Gnarps kommun inrättades en sådan från 1971.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1957-1970 2
Socialregister D 1 1937-1973 21 sorterat efter efternamn
Bidragsförskott F 1 1955-1964 1 ansökningar
Socialakter F 2 1949-1969 1 sorterat efter efternamn
Tidrapporter / lönelistor F 3 1973 1 Bergesta servicehus
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GNARPS KOMMUN
Stiftelsen Gnarps bostäder

Historik

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1966-1968 1
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GNARPS KOMMUN
Trafiksäkerhetskommittén

Historik
Vid Kommunalfullmäktiges sammanträde 12/10 1957 förelåg en skrivel-
se från Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande vari före- 30
ningen föreslog att kommunen skulle välja en s k Trafiknämnd eller
Trafiksäkerhetskommitté. Kommunalfullmäktige utsåg då en Trafiksä-
kerhetskommitté med fem ledamöter att gälla tills vidare. Från 1968
och framåt valdes sedan kommittén med i regel ettåriga mandatperioder.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1962-1973 1
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GNARPS KOMMUN
Turist- och fritidsnämnden

Historik
Kommunalfullmäktige beslöt 19/12 1959 att den Idrottskommitté som
valts 13/12 1958 skulle ombildas till Fritidsnämnd, med uppgift att hand-
lägga ärenden rörande turistväsende, idrottslig verksamhet och fritids-
verksamhet över huvud taget inom kommunen. 
Kommunalfullmäktige beslöt 10/12 1962 att Fritidsnämnden skulle er-
hålla benämningen Turist- och fritidsnämnd och utökas med ytterligare
två ledamöter, och därefter bestå av sju ledamöter i stället för tidigare
fem ledamöter.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1962-1973 2 Här även Fritidsnämnden A 1
Protokollsbilagor A 2 1968-1971 2
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GNARPS KOMMUN
Uddamantalskassan

Historik

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Samlingsvolymer F 1 1906-1966 1 korrespondens, skattedeklarationer, verifika-
tioner, huvudräkningar, revisionsberättelser,
här även Gnarps Båtmansbeklädnaskassa
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GNARPS KOMMUN
Valnämnden

Historik
Genom 1909 års lag om val till riksdagen delades landet in i 56 valkret-
sar för val till andra kammaren. Inom varje valkrets bildade varje kom-
mun ett eller flera valdistrikt. I varje valdistrikt på landet inrättades en
Valnämnd som hade till uppgift att vara valförrättare. Valnämnden skulle
bestå av fem personer bosatta inom valdistriktet. Ordföranden tillsattes
av Länsstyrelsen och de övriga fyra ledamöterna förordnades av Kommu-
nalstämman. Valen till kommuner och landsting förrättades av Kommu-
nalstämman. I och med 1920 års lag om val till riksdagen skulle även
val till kommuner och landsting förrättas av Valnämnden. I den kommu-
nala vallagen 1930 fanns liknande bestämmelser.
Från 1910 tillhandahöll Valnämnden röstlängder för val till andra kamma-
ren, och från 1921 gemensamma röstlängder till riksdags- och kommu-
nalval. Längderna upprättades i två exemplar. Ett av exemplaren använ-
des för val till riksdagens andra kammare och det andra för val till kom-
muner och landsting.
1920 och 1930 års lagar om val till riksdagen och kommunerna ersattes
1972 av en gemensam vallag och enligt denna lag skulle det i varje 
kommun finnas en Valnämnd , som bland annat skulle utse valförrättare
till valdistrikten.

Arkivseriens namn Seriens Tid Antal Anmärkning
signum volymer

Protokoll A 1 1941-1954 1
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GNARPS KOMMUN
Överförmyndaren

Historik
Enligt 1845 års förordning om tillsyn över förmyndare skulle på landet
förmyndarräkenskaper kontrolleras av häradsrätten.
Granskningen av förmyndarna övertogs från 1925 av Överförmyndare
som tillsattes av kommunerna. Förmyndarnas förvaltning av de omyndi-
gas tillgångar skulle med ledning av insända förteckningar granskas av
Överförmyndaren. Enligt föräldrabalken 1949 skulle Överförmyndaren ha
tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. I stället för en Över-
förmyndare kunde en kommun inrätta en Överförmyndarnämnd.

Arkivseriens namn Seriens Tid Anmärkning
signum

Förmynderskapsböcker D 1 1903-1953
Registerkort D 2 1939-1972 sorterat efter huvudmannens efternamn
Korrespondens E 1 1942-1975
Personakter F 1 1918-1973 sorterat efter huvudmannens efternamn
Årsredogörelser F 2 1937-1973
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