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Beslut om att arkivmyndigheten övertar
arkivhandlingar från vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. överta arkivmaterial från vård- och omsorgsnämnden enligt
sammanställning av leveransreversaler, daterad 2022-04-25.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en framställan om att leverera
arkivmaterial på papper till arkivmyndigheten. Materialet har inspekterats och efter
ett antal mindre åtgärder är det redo att övertas av arkivmyndigheten.
I nämndens dokumenthanteringsplan framgår att det aktuella materialet ska
levereras till kommunarkivet efter 3 år. Med anledning av att materialet är äldre än
3 år samt att behovet att leverera materialet är brådskande på grund av platsbrist
och därpå följande svårighet att förvara handlingarna på ett ändamålsenligt sätt,
görs bedömningen att arkivmyndigheten bör fatta ett ensidigt beslut om att överta
materialet.
Övertagandet innebär att hela ansvaret för handlingarna övergår till
arkivmyndigheten. Detta medför bland annat att nämnden inte får ha kvar några
kopior av handlingarna som levererats, detta oavsett om kopiorna är digitala
(tillexempel i ett verksamhetssystem) eller på papper.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-25
Sammanställning av leveransreversaler, 2022-04-25
__________

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2022-04-22

KS2022/376

Kommunstyrelsen
Micael Mjöbäck
0171-62 65 67
micael.mjoback@enkoping.se

Beslut om att överta arkivmaterial från vård- och
omsorgsnämnden
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. överta arkivmaterial från vård- och omsorgsnämnden enligt
sammanställning av leveransreversaler, daterad 2022-04-25.

Ärendet
Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en framställan om att leverera
arkivmaterial på papper till arkivmyndigheten. Materialet har inspekterats och efter
ett antal mindre åtgärder är det redo att övertas av arkivmyndigheten.
I nämndens dokumenthanteringsplan framgår att det aktuella materialet ska
levereras till kommunarkivet efter 3 år. Med anledning av att materialet är äldre än
3 år samt att behovet att leverera materialet är brådskande på grund av platsbrist
och därpå följande svårighet att förvara handlingarna på ett ändamålsenligt sätt,
görs bedömningen att arkivmyndigheten bör fatta ett ensidigt beslut om att överta
materialet.
Övertagandet innebär att hela ansvaret för handlingarna övergår till
arkivmyndigheten. Detta medför bland annat att nämnden inte får ha kvar några
kopior av handlingarna som levererats, detta oavsett om kopiorna är digitala
(tillexempel i ett verksamhetssystem) eller på papper.
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom att arkivmyndigheten tillfälligt utlokaliserat sina arkivlokaler till depå i
Upplands-Väsby behöver vård- och omsorgsnämnden bekosta transport av
handlingarna dit. Kostnad för anlitande av flyttleverantör för de handlingar som
omfattas av övertagandet uppskattas vara cirka 6000 kronor.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Beslutet har inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-25
Sammanställning av leveransreversaler, 2022-04-25

Åsa Olsson
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun

Micael Mjöbäck
Kommunarkivarie
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom

Ärendenummer
2022-04-25
Kommunledningsförvaltningen
Micael Mjöbäck
0171-626567
micael.mjoback@enkoping.se

KS2022/376

Adress

Sammanställning av leveransreversaler från vård- och
omsorgsnämnden
Nedan följer en sammanställning av det arkivmaterial som vård- och
omsorgsnämnden vill leverera till arkivmyndigheten.

Micael Mjöbäck
Kommunarkivarie
Enköpings kommun

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Linbanegatan

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunledningsforvaltningen@enkoping.se
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Handlingarnas
benämning
Diarieförda
handlingar

Tidsomfattning Volymnummer Anmärkning
2005–2014

8 volymer

Delegationsbeslut

2013–2014

1 volym

PM

Ärendenummer

2022-05-17

KS2021/376

Kommunledningsförvaltningen
Micael Mjöbäck
0171-626567
micael.mjoback@enkoping.se

Förtydligande angående beslut om att arkivmyndigheten
övertar arkivmaterial
En arkivmyndighet har enligt arkivlagen (1990:782) rätt att överta
arkivhandlingar från en kommunal myndighet som står under dess tillsyn.
Övertagandet kan ske efter överenskommelse, på grund av ensidigt beslut från
arkivmyndigheten eller då en myndighet har upphört. Efter övertagandet
övergår hela ansvaret för arkivmaterialet till arkivmyndigheten.
I liggande förslag till kommunstyrelsens delegationsordning föreslås att beslut
om övertagande av arkivhandlingar delegeras till tjänstepersoner på
kommunledningsförvaltningen.

Med vänlig hälsning

Micael Mjöbäck
Kommunarkivarie
Enköpings kommun

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Linbanegatan

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunledningskontoret@enkoping.se
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