Arkivbeskrivning för Omsorgs- och lärandenämnden
i Nordanstigs kommun
Historik och uppgifter:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden fick sitt nya namn
Omsorgs- och lärandenämnden från 2009 efter att ansvaret
för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning inklusive
särvux och undervisning i svenska för invandrare flyttats från
Utbildnings- och kulturnämnden till denna nämnd från 1/10
2008.
Vid kommunens bildande 1974 fanns Social centralnämnd som
från 1982 fick namnet Socialnämnd. Från 1992 överfördes ansvaret för barnomsorg och förskola från Socialnämnden till Barnoch utbildningsnämnden. Från 1/10 1995 övertog nämnden ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och ändrade samtidigt namn till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 19992001 ansvarade Kommunstyrelsen för nämndens verksamhetsområden exklusive myndighetsutövning som sköttes av Myndighetsnämnden för socialtjänst. Denna myndighetsutövning
sköts nu av Omsorgs- och lärandenämndens myndighetsutskott.
1998 fanns också den tillfälliga kommunstyrelseberedningen
Omsorgs- och arbetsmarknadsberedningen under en övergångsperiod inför ny organisation. Den följdes av den fasta fullmäktigeberedningen Vård- och omsorgsberedningen 1999-2001.
Från 2002 återkom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Omsorgs- och lärandenämnden har sju ordinarie ledamöter och
ordförande är nu Sven-Åke Eriksson (c).
Från 1/10 2006 överfördes färdtjänsthanteringen till denna
nämnd från Kommunstyrelsen.
Omsorgs- och lärandenämnden fullgör kommunens uppgifter
inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialtjänst och
har hand om följande uppgifter:






individ- och familjeomsorg
kommunal hälso- och sjukvård
äldreomsorg
handikappomsorg
övrig social omsorg

Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt alkohollagen, lag
om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst vad gäller myndighetsutövning mot enskild eller juridisk person, samt sysselsättningsåtgärder och riktade arbetsmarknadsinsatser.
Nämnden ansvarar även för uppgifter inom det offentliga frivilliga skolsystemet gällande:
 gymnasieskola
 kommunal vuxenutbildning inklusive särvux och undervisning i svenska för invandrare
Nämnden ansvarar vidare för att fullgöra som enligt lag åligger
kommunen i fråga om:
 färdtjänstens och riksfärdtjänstens ekonomi och reformering av regelverk
 flykting- och invandrarverksamhet
 trafikpolitik och verka för tillfredsställande trafikförsörjning
Organisation
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.
Viktiga handlingstyper
Protokoll, diarier, personakter, journaler (från sjukhem och
servicehus), betyg.
Se även dokumenthanteringsplan.

Sökingångar
Det digitala ärenderegistret Winess, KRYPTO (individ- och
familjejournalanteckningar).
Sekretess och gallring
En stor del av socialtjänstens handlingar omfattas av sekretess.
Individakter är sekretessbelagda i 70 år.
Se även dokumenthanteringsplan.
Arkivansvarig
Förvaltningschef Mats Collin.
Arkivredogörare
Monica Holmsten och Ulla-Britt Hånell.
Registeransvariga
Winess: Eva Engström och Lisbeth Stenström
KRYPTO: Bente Sandström
AS 400: Maritta Rudh

Denna arkivbeskrivning upprättades i februari 2009

