Arkivbeskrivning för Utbildnings- och kulturnämnden i
Nordanstigs kommun
Historik och uppgifter
Vid kommunens bildande 1974 inrättades bland annat Fritidsnämnd,
Kulturnämnd och Skolstyrelse. Från 1992 gick Fritidsnämnden och
Kulturnämnden samman i Kultur- och fritidsnämnden och samtidigt
överfördes ansvaret för barnomsorg och förskola från Socialnämnden
till Skolstyrelsen som fick det nya namnet Barn- och utbildningsnämnden.
Från 1/2 1998 ersattes dessa nämnder med den tillfälliga kommunstyrelseberedningen Barn- och utbildningsberedningen under en övergångsperiod
inför ny organisation. Denna beredning följdes från 1/2 1999 av den fasta
fullmäktigeberedningen Barn- och ungdomsberedningen vilken i sin tur
följdes av Utbildnings- och kulturnämnden från 1992.
Nämnden har sju ordinarie ledamöter och ordförande är nu Boerje Bohlin (s).
Ansvaret för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning inklusive
särvux och undervisning i svenska för invandrare flyttades från 1/10 2008
från nämnden till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden vilken från 2009
har namnet Omsorgs- och lärandenämnden.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn
och ungdom genom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola
och bibliotek.
Nämnden har till uppgift att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv och goda
möjligheter till fritidsaktiviteter för invånarna genom att samarbeta med och stödja
föreningslivet, utse föreningsledarstipendiat respektive kulturstipendiat, medverka
till ett rikt och omväxlande utbud av fritidsaktiviteter och kulturarrangemang samt
vårda kommunens kulturvärden och lokalhistoria.

Organisation:
Nämnden har en central administration i Bergsjö med förvaltningschef och fyra
handläggare vilka arbetar med ledning, styrning, planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten samt stöd till den politiskt valda nämnden.

Här administreras också föreningsbidrag och lotteritillstånd.
Kommunstyrelsen beslöt 17/1 2008 att inrätta en gemensam driftförvaltning för
Omsorgs- och lärandenämnden och Utbildnings- och kulturnämnden med namnet
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen.
En för de två nämnderna gemensam samordningsberedning finns.
Förvaltningens chefer är AnnKristine Elfvendal och Mats Collin.
Fyra verksamhetsenheter finns:
Skola, kultur och fritid med Eva Fors som chef.
Äldre- och handikappomsorg med Eva Gottvall-Bruno som chef.
Stöd och lärande med Ronny Spångberg som chef.
Verksamhetsstöd med Mats Dahl som chef.
Verksamheten består av nio grundskolor, åtta förskolor, familjedaghem, skolbarnomsorg, särskola och resurscentrum. I kommunen finns två friskolor.
Kommunen har fyra folkbibliotek inklusive huvudbibliotek i Bergsjö.
Kommunen har inga egna fritidsanläggningar. Det är föreningarna som äger och
sköter om bad, idrottsplaner, elljusspår och liknande.

Handlingar och sökingångar
Den centrala förvaltningens viktigare handlingar utgörs av nämndens protokoll,
diarieförda handlingar, originalfakturor samt handlingar gällande interkommunal
ersättning.
De enskilda enheternas arkiv innehåller bland annat protokoll, lokala arbetsplaner, elevkort, klasslistor, betygskataloger och åtgärdsprogram.
En gammal arkivbildningsplan finns och en ny dokumenthanteringsplan är
under utarbetande.
Diarieförda handlingar registreras i det digitala diariet Winess.

Gallringsregler
Se arkivbildningsplan och dokumenthanteringsplan.

Sekretess

Sekretess tillämpas gällande elevärenden, personalärenden och upphandlingsärenden.

Arkivansvar
Arkivansvarig: Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendal.
Arkivredogörare: Inga-Lill Dahlin.

Denna reviderade arkivbeskrivning upprättades i februari 2009

