
 
	  
 

ARKIVBESKRIVNING 
  
  
Tillkomst: Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden bildades 1 jan 2011 i 

samband med att Ale kommun i en omorganisation övergick från 
förvaltingar till sektorer 

  
Verksamhet: Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för 

• omsorgen av äldre människor, 
• människor med funktionshinder, 
• alla hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i 

de särskilda boendeformerna och varaktiga hälso- och 
sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i det ordinära 
boendet för alla kommuninvånare, 

• kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, vad avser korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov (tidigare benämnt 
förlängd skolbarnsomsorg), 

• kommunens individ- och familjeomsorg samt familjerätts- 
och familjerådgivningsverksamhet, 

• kommunens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt 
alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria 
läkemedel,’ 

• kommunens uppgifter enligt skuldsneringslagen, 
• kommunens gemensamma förebyggande insatser för 

folkhälsoarbetet, det drogförebyggande arbetet samt det 
brottsförebyggande arbetet, 

• kommunens flyktingmottagning samt 
• kommunens arbetsnmarknadsfrågor. 

 
Vidare skall Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 

• vara arbetslöshetsnämnd, 
• vara  remissinstans vad gäller automatspel, 
• särskilt samverka med utbildningsnämnden och kultur- 

och fritidsnämnden, 
• medverka i kommunens samhällsplanering, 
• ansvara för det regionala samarbetet inom sina 

ansvarsområden. 
 

  
Organisation: Arbetsmarknads- och socialnämnden består av 11 ledamöter och 

11 ersättare. Inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden skall 
det finnas tre arbetsutskott. Ett arbetsutskott för individärenden, 



 
	  

ett för arbetsmarknadsfrågor samt ett arbetsutskott för samtliga 
övriga frågor. 
 

 
Förändringar: Sociala centralnämnden 1 jan. 1974 – 31 dec. 1981. 

Socialnämnd 1 jan 1982 – 1985. 
Skepplanda, Älvängens, Nol-Alafors, Nödinge och Surte-Bohus 
kommundelsnämnder 1 jan. 1983 – 30 juni 1997. 
Hälsonämnd 1 januari 1992 – 30 juni 1992. 
Primärvårdsnämnden 1 juli 1992 – 1996.   
Delar av Vård- och omsorgsnämnden 1 juli 1997 -  31 dec 2010 
Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden 1 jan 2011 -  
 

  
Arkivhandlingar: De handlingar som förvaras i Omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämndens arkiv framgår av nämndens 
dokumenthanteringsplan. 

  
Förvaring: Handlingar för individ- och familjeomsorg, förvaras i kontorets 

arkiv i Nödinge. 
Hälso- och sjukvårdsjournaler förvaras på Vikadamm. 
 
Överföring av handlingar till kommunarkivet enligt dokument-
hanteringsplan. 
 
Digital information förvaras i kommunens servrar. 
 
Hälsonämndens och primärvårdsnämndens handlingar förvaras 
hos Regionarkivet i Vänersborg. 

  
Arkivansvarig:  Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens registrator. 
  
  
  
  
Arkivbeskrivningen 
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