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Historik för
Kils kommun. Kommunalstämman.
(1862 - 1951)
 
Kils kommun gränsade i norr till Nora kommun, i öster till Axberg, Hovsta och Eker, i söder till Gräve 
och Tysslinge och i väster till Viker. Nordvästra delen är bergsbygd och sydöstra delen slättbygd. Från 
medeltiden och fram till mitten av 1800-talet var bergsbruk dominerande sedan blev jord- och skogsbruk 
den allt mer dominerande försörjningen för invånarna i Kils kommun. Det fanns ingen tätort i 
kommunen, vid Kils kyrka fanns sockenstuga, klockargård, lanthandel och där var det mest tätbebyggda 
området. Större gårdar inom Kils kommun var Frösvidal, Klockhammar, Ullavi och Ramshyttan, det 
hade drivits järnbruk vid dessa gårdar tidigare. Folkmängden var kring år 1900, 2127 invånare och kring 
år 1950, 1275 invånare. I kommunen fanns också Hålahults sanatorium som drevs av en stiftelse från år 
1900 fram till 1953 då Örebro läns landsting tog över verksamheten.
 
I och med kommunreformen 1862 upphörde den gamla sockenförvaltningen. I den borgerliga kommunen 
var Kommunalstämman det beslutande organet -kommunalstämman ersatte sockenstämman- och byggde 
på att alla röstberättigade deltog i kommunens beslut.
 
Kommunalstämmans huvuduppgifter var att besluta om skatter, avgifter, budget och valen till olika 
nämnder. Detta blev i större kommuner svårare och svårare att genomföra och från 1918 blev 
Kommunalfullmäktige obligatoriska i landskommuner med över 1.500 invånare. Efter att 
kommunalfullmäktige infördes hade kommunalstämman bara val av kommunalfullmäktige kvar som 
arbetsuppgift.
 
Kils kommun upphörde 1951 och införlivades i den nybildade Axbergs storkommun 1952.
 
Arkivet förtecknat 1972 av Bo Söderberg.
 
Omförtecknat mars 2005
av
Britt-Marie Olsson
Arkivarie
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Kils kommun. KommunalstämmanArkiv

Serierubrik

Protokoll

Seriesignum

A1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1862-1892 - 1862 - 1872 10 17, inbunden.
- 1872 11 10 - 1892, inbunden.

2 1893-1951 - 1893 - 1913 01 19, inbunden.
- 1913 03 02 - 1951, inbunden.
 
Häri även Ämnesordnade handlingar F1.
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Serierubrik

Ämnesordnade handlingar

Seriesignum

F1

Serieanmärkning

Volymnummer Tid Anmärkning

- 1951 - Betraktelse vid kommunens avslutningshögtid i Kils kyrka 
1951, omslag.
 
Ingår i A1:2.
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