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Paragraf 87 Ärendenummer KS2021/360 

Överenskommelse om övertagande av arkivhandlingar 
från Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. ingå överenskommelse med miljö- och byggnadsnämnden om 
övertagande av arkivmaterial, daterad 2022-04-25. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden 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.    

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.    

Handlingarna omfattar cirka 20 hyllmeter och specificeras i överenskommelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-25 
Överenskommelse, 2022-04-25 
__________ 
 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2022-04-06 KS2021/360 

 

  

 

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

Kommunstyrelsen 

Beslut om överenskommelse om övertagande av 
arkivmaterial från miljö- och byggnadsnämnden 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. ingå överenskommelse med miljö- och byggnadsnämnden om 
övertagande av arkivmaterial, daterad 2022-04-25. 

Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden 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.    

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.    

Handlingarna omfattar cirka 20 hyllmeter och specificeras i överenskommelsen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom att arkivmyndigheten tillfälligt utlokaliserat sina arkivlokaler till depå i 
Upplands-Väsby behöver miljö- och byggnadsnämnden 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-25 
Överenskommelse, 2022-04-25 
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Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 
 

 
 
 
Micael Mjöbäck 
Kommunarkivarie 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Linbanegatan  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  kommunledningsforvaltningen@enkoping.se 

 

 
 

 

Överenskommelse om övertagande av arkivmaterial från miljö- 
och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen (i egenskap av arkivmyndighet) och miljö- och 

byggnadsnämnden kommer överens om att kommunstyrelsen övertar de 

handlingar som räknas upp i nedanstående tabell. 

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.   

Eftersom att arkivmyndigheten tillfälligt utlokaliserat sina arkivlokaler till depå i 

Upplands-Väsby ska miljö- och byggnadsnämnden bekosta transport av 

handlingarna dit. Kostnad för anlitande av flyttleverantör för de handlingar som 

omfattas av övertagandet uppskattas vara cirka 6000 kronor. 

Denna överenskommelse gäller när både kommunstyrelsen och miljö- och 

byggnadsnämnden fattat beslut om att ingå den. 
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Handlingarnas benämning Tidsomfattning Volymnr Anmärkning 

Process/handlingstyp: 1.4.1: 
MBN PROTOKOLL 
 
- Kallelse med föredragningslista 
- Protokoll  
 

2018 JAN-MARS 
2018 APRIL-JUNI 
2018 AUG-OKT 
2018 NOV-DEC 

2019 JAN-MARS 
2019 APRIL-MAJ 

2019 JUNI 
2019 SEPT-OKT 
2019 NOV-DEC 
2020 JAN-MAJ 

2020 JUNI-SEPT 
2020 OKT-DEC 

2021 FEB-MARS 
2021 APRIL-MAJ 
2021 JUNI-SEPT 
2017 DECMEBER 
2021 OKT-DEC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 

 

Process/handlingstyp: 3.2.3: 
MBN ÅRSRAPPORTER 
Köldmedierapporter 
Miljöavdelningen 
 
 

2015 
2016 
2017 
2018 

1 
1 
1 
1 
 

 
 
 

+ nyinstallationer 2016-2019 

Process/handlingstyp: 3.2.3: 
MBN DELEGATIONSBESLUT 
Miljöavdelningen 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

7 
 
 
 
 
 
 
 

6 

§1-171 
§172 -344 
§345-590 
§591-765 
§766-952 

§953-1138 
§1139-1320 

 
§91-200 

§201-399 
§400·580 
§581-750 
§751-900 

§901-1098 
 

Process/handlingstyp: 3.4.3  
MBN Delegationsbeslut 
Byggavdelningen 

2018 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

§ 1-170 
§ 171-370 
§ 371-536 
§ 537-679 
§ 680-839 
§ 840-999 

§ 1000-1179 
§ 1180-1359 
§ 1360-1519 
§ 1520-1679 
§ 1680-1839 
§ 1840-2700 
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Handlingarnas benämning Tidsomfattning Volymnr Anmärkning 

2019 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

§ 1-180 
§ 181-370 
§ 371-550 
§ 551-730 
§ 731-899 

§ 900-1070 
§ 1071-1249 
§ 1250-1430 
§ 1430-1599 
§ 1600-1760 
§ 1761-1920 
§ 1921-2099 
§ 2100-2229 

2020 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 

§ 1-199 
§ 200-399 
§ 400-599 
§ 600-750 
§ 751-899 

§ 900-1099 
§ 1100-1299 
§ 1300-1499 
§ 1500-1699 
§ 1700-1899 
§ 1900-2099 
§ 2100-2199 
§ 2200-2327 

 

2021 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

§ 1-130 
§ 131-319 
§ 320-479 
§ 480-629 
§ 630-759 
§ 760-969 

§ 970-1099 
§ 1100-1269 
§ 1270-1419 
§ 1420-1579 
§ 1580-1749 
§ 1750-1939 
§ 1940-2149 
§ 2150-2319 
§ 2320-2529 
§ 2530-2729 
§ 2730-2846 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Linbanegatan  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  kommunledningskontoret@enkoping.se 

 

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 
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