KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2018-11-06

§ 401

Överföring av allmänna handlingar från nämnden för Fritid och Folkhälsa till nämnden
för Kultur och Fritid
KS/2018:428

1.2.1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för Kultur & Fritid överföra de allmänna
handlingar som tillhör nämnden för Fritid & Folkhälsa.
Beslutet gäller från och med 2019-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 14 och 15 §§ arkivlagen (1990:782) att pågående
allmänna handlingar tillhörande nämnden för Fritid & Folkhälsa överförs till nya nämnden Kultur
& Fritid. Överföringen ska ske 2019-01-01. Handlingar som är avslutade eller kan avslutas
innan överföringen ska arkiveras.
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-10-12, § 163, beslutat att slå samman nämnderna för Fritid
& Folkhälsa och Kultur & Turism till en nämnd med namnet nämnden för Kultur & Fritid.
Beslutet gäller från och med ny mandatperiod 2019.
När en myndighet (nämnd) upphör, upphör arkivbildningen och arkivet ska avslutas. Den nya
myndigheten (nämnden) tar över handlingar från den tidigare arkivbildaren. Diarieförda ärenden
överförs endast i den mån de inte är avslutade och fortsatt handläggning sker i den nya
myndigheten.
I den upphörande myndighetens diarium ska ärendet avslutas med notering om vad ärendet förts.
I den nya myndighetens diarium ska ärendet diarieföras på nytt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-03, Förslag: Kommunfullmäktige beslutar
att till nämnden för Kultur & Fritid överföra de allmänna handlingar som tillhör nämnden för
Fritid & Folkhälsa.
Beslutet gäller från och med 2019-01-01.

Nämnden för Fritid & Folkhälsa protokollsutdrag, 2018-06-20 § 36, Förslag:
Nämnden för Fritid & Folkhälsa föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att
från och med 2019-01-01 överföra pågående allmänna handlingar som tillhör
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nämndens verksamhet till nämnden för Kultur & Fritid. Handlingar som är
avslutade eller kan avslutas arkiveras.
Förvaltningen för Fritid & Folkhälsa tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Fritid & Folkhälsa
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KS/2018:428

Överföring av allmänna handlingar från nämnden för Fritid & Folkhälsa till nämnden
för Kultur & Fritid
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för Kultur & Fritid överföra de allmänna handlingar som
tillhör nämnden för Fritid & Folkhälsa.
Beslutet gäller från och med 2019-01-01.
Beslutsmotivering
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 14 och 15 §§ arkivlagen (1990:782) att pågående allmänna
handlingar tillhörande nämnden för Fritid & Folkhälsa överförs till nya nämnden Kultur & Fritid.
Överföringen ska ske 2019-01-01. Handlingar som är avslutade eller kan avslutas innan överföringen
ska arkiveras.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-10-12, § 163, beslutat att slå samman nämnderna för Fritid &
Folkhälsa och Kultur & Turism till en nämnd med namnet nämnden för Kultur & Fritid. Beslutet gäller
från och med ny mandatperiod 2019.
När en myndighet (nämnd) upphör, upphör arkivbildningen och arkivet ska avslutas. Den nya
myndigheten (nämnden) tar över handlingar från den tidigare arkivbildaren. Diarieförda ärenden
överförs endast i den mån de inte är avslutade och fortsatt handläggning sker i den nya myndigheten.
I den upphörande myndighetens diarium ska ärendet avslutas med notering om vad ärendet förts.
I den nya myndighetens diarium ska ärendet diarieföras på nytt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Kommunledningskontoret
Victoria Pettersson
0300-83 42 42
victoria.pettersson@kungsbacka.se
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Nämnden för Fritid & Folkhälsa protokollsutdrag, 2018-06-20 § 36
Förvaltningen för Fritid & Folkhälsa tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Beslutet skickas till
Nämnden för Fritid & Folkhälsa

Victoria Pettersson
Utvecklare informationsförvaltning

KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Fritid och Folkhälsa
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§ 36

Överföring av allmänna handlingar från NFH till NKF
FH/2018:32

1.1.2.1

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Nämnden för Fritid & Folkhälsa föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att från och med
2019-01-01 överföra pågående allmänna handlingar som tillhör nämndens verksamhet till
nämnden för Kultur & Fritid. Handlingar som är avslutade eller kan avslutas arkiveras.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-10-12, § 163, beslutat att slå samman nämnderna för
Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa till en nämnd med namnet nämnden för Kultur & Fritid.
Beslutet gäller från och med ny mandatperiod 2019.
När en myndighet (nämnd) upphör, upphör arkivbildningen och arkivet ska avslutas. Den nya
myndigheten (nämnden) tar över handlingar från den tidigare arkivbildaren. Diarieförda ärenden
överförs endast i den mån de inte är avslutade och fortsatt handläggning sker i den nya
myndigheten.
I den upphörande myndighetens diarium ska ärendet avslutas med notering om vad ärendet förts.
I den nya myndighetens diarium ska ärendet diarieföras på nytt.
Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-05-29
Diarienummer

FH/2018:32

Överföring av allmänna handlingar från nämnden för Fritid & Folkhälsa till
nämnden för Kultur & Fritid
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnden för Fritid & Folkhälsa föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att från och med 2019-01-01
överföra pågående allmänna handlingar som tillhör nämndens verksamhet till nämnden för Kultur &
Fritid. Handlingar som är avslutade eller kan avslutas arkiveras.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-10-12, § 163, beslutat att slå samman nämnderna för Kultur &
Turism och Fritid & Folkhälsa till en nämnd med namnet nämnden för Kultur & Fritid. Beslutet gäller
från och med ny mandatperiod 2019.
När en myndighet (nämnd) upphör, upphör arkivbildningen och arkivet ska avslutas. Den nya
myndigheten (nämnden) tar över handlingar från den tidigare arkivbildaren. Diarieförda ärenden
överförs endast i den mån de inte är avslutade och fortsatt handläggning sker i den nya myndigheten.
I den upphörande myndighetens diarium ska ärendet avslutas med notering om vad ärendet förts.
I den nya myndighetens diarium ska ärendet diarieföras på nytt.
Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

Kultur & Fritid
Monica Bergbom
0300-834182
monica.bergbom@kungsbacka.se
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