Tillägg till

Bevara eller gallra? Nr 1
Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting
och regioner
Ny lag om kommunal bokföring och redovisning
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft den 1
januari 2019 och upphävde då lagen (1997:614) om kommunal redovisning. I 3 kap.
Bokföring och arkivering i den nya lagen har det i 13 § reglerats att dokument, mikroskrift
och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara
varaktiga och lätt åtkomliga. Vidare att dessa minst ska bevaras fram till och med det sjunde
året efter utgången av räkenskapsåret. Innebörden av den nya bestämmelsen är att den
tidigare tioåriga bevarandetiden har kortats ned till sju år. Det innebär att den kortaste
bevarandetiden för räkenskapsinformation numera överensstämmer med den som regleras i
bokföringslagen (1999:1078).
Rådet för kommunal redovisning (RKR) återger i Rekommendation R 1 Bokföring och
arkivering (November 2018) i avsnittet Arkivering av räkenskapsinformation regleringen i 3
kap. 13 § LKBR. Med anledning av att RKR inte gör någon annan bedömning än den som
regleras i LKBR när det gäller hur länge räkenskapsinformation ska sparas påverkar detta de
råd som ges i avsnitt 6 i gallringsråd nr 1.
Retroaktivt gällande gallringsfrist
Trots att inget anges i förarbeten eller övergångsbestämmelser gör Bokföringsnämnden
samt SKL (avdelningen för juridik) tolkningen att gallringsfristen kan tillämpas retroaktivt.
Den förändrade gallringsfristen träder i kraft i januari 2019, men kan alltså tillämpas
bakåtverkande, vilket innebär att räkenskapsinformation upprättad 2011 kan gallras år 2019.
Observera att ett lokalt gallringsbeslut måste fattas innan räkenskapsinformation får
förstöras.
Hur påverkar detta gallringsrådet?
Det som står om räkenskapsinformation i avsnittet Ekonomiadministration och för vilken
gallring anges efter 10 år kan alltså rekommendationen kortas ned till 7 år. Detta gäller även
det tillägg till Nr.1 som publicerades i april 2013, Gallring av ”EU-revisionsunderlag” hos
kommuner och landsting, med avseende på den tioåriga minimitid för bevarande av
räkenskapsinformation som nämns där.
Även om bevarandetiden för räkenskapsinformation har kortats ned till sju år i LKBR kan det
finnas andra skäl för att fatta beslut om gallring med längre frister, som t.ex. preskription,
revision och pensionsuträkning, eller att räkenskapsinformation bevaras med hänsyn tagen
till bevarandeändamålen i 3 § arkivlagen (1990:782). Dessa aspekter fördjupas i avsnitt 6.
Ekonomiadministration i Bevara eller gallra? Nr. 1 och i ovan nämnda tillägg.

