
 
	  
 

ARKIVBESKRIVNING 
  
  
Tillkomst: Utbildningsnämnden bildades 1 jan 2011 i samband med Ale 

kommuns omorganisation. 
  
Verksamhet:  Ansvarsområden och huvuduppgifter: 

• Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom 
förskoleklass , grundskola, grundsärskola samt 
kommungemensamma skolenheter för barn i grundskolan 
i behov av särskilt stöd.  

• Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal 
vuxenutbildning med uppdragsutbildning och 
påbyggnadsutbildning samt för vuxenutbildning sör 
psykiskt utvecklingsstörda (Särvux) och svenskunder 
visning för invandrare (SFI). 

• Nämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg. 

• Nämnden ansvarar för planering och genomförande av  
skolskjutsverksamhet för elever i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola enligt 
fullmäktiges fastställda regler. 

• Nämnden ansvarar för hela kommunens kostförsörjning 
och ska, med beaktande av kommunens miljömål, 
producera och distribuera mat och livsmedel till förskolor 
och skolor samt inom hela äldreomsorgen och i 
förekommande fall inom funktionshinderverksamheten. 

• Nämnden skall bevaka kommunens intressen gällande 
matproduktion och verka för regionalt samarbete inom 
området. 

• Nämnden ska särskilt samverka med kultur- och 
fritidsnämnden och omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

• Nämnden ska medverka i kommunens samhällsplanering. 
• Nämnden ansvarar för det regionala  samarbetet inom 

sina ansvarsområden. 
  
Organisation: Utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Inom Utbildningsnämnden ska det finnas två arbetsutskott. Ett 
utskott för 0-16 åt bestående samt ett utskott för frivilliga 
skolformer. 

  
Förändringar: Skolstyrelsen 1974 – 1985. 

ARU-nämnden (Arbete-Rehabilitering-Utbildning) 1986 – 1989. 



 
	  

Skepplanda, Älvängens, Nol-Alafors, Nödinge och Surte-Bohus 
kommundelsnämnder 1 januari 1983 – 30 juni 1997. 
Utbildningsnämnden 1995-01-01 – 1997-06 30.        Delar av 
Barn- och ungdomsnämnden 1 juli 1997 - .31 dec 2010. 
Delar av Utbildnings- och kulturförvaltningen 1 juli 1997 -  31dec 
2010. 
Utbildningsnämnden 2011-01-01 -  
 

  
Arkivhandlingar: De handlingar som förvaras i utbildningsnämndens arkiv framgår 

av nämndens dokumenthanteringsplan. 
 Enligt Skolagen (2010:800) skall  Ale kommun förvara betyg från 
de friskolor som finns i kommunen from läsåret 2011/12. 

  
Förvaring: Handlingar förvaras i närarkiv samt i kommunens servrar. 

Överföring av handlingar till kommunarkivet enligt  
Utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan. 

Arkivansvarig: Utbildningsnämndens registrator. 
  
  
Beskrivningen upprättad: 2011 
 
 


