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§ 174
Retroaktiv tillämpning av gallringsfrist för räkenskapsinformation (KS 
2021.304)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer att den sjuåriga gallringsfristen som gäller för kommunens 
räkenskapsinformation får tillämpas retroaktivt. Gallringsfristen omfattar därmed 
räkenskapsinformation från och med år 2011 och framåt som följaktligen får gallras från och 
med det åttonde året efter utgången av räkenskapsåret.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, 3 kap 13 §, ska 
räkenskapsinformation minst bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av 
räkenskapsåret. Informationen får därefter gallras. Den tidigare lagstadgade tioåriga 
bevarandetiden har således kortats ner till sju år och kommunstyrelsen fastställde den ändrade 
gallringsfristen 2020-02-17, § 28.

Bokföringsnämnden och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort tolkningen att 
gallringsfristen får tillämpas retroaktivt. Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
trädde i kraft 1 januari 2019 och en retroaktiv sjuårig gallringsfrist innebär att 
räkenskapsinformation inkommen eller upprättad från och med 2011 kan omfattas av den nya 
gallringsfristen.

För att Vallentuna kommun ska kunna tillämpa gallringsfristen retroaktivt krävs att ett 
gallringsbeslut fattas av kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - retroaktiv tillämpning av gallringsfrist för räkenskapsinformation 
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Tjänsteskrivelse

Retroaktiv tillämpning av gallringsfrist 
för räkenskapsinformation

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer att den sjuåriga gallringsfristen som gäller för 
kommunens räkenskapsinformation får tillämpas retroaktivt. Gallringsfristen 
omfattar därmed räkenskapsinformation från och med år 2011 och framåt som 
följaktligen får gallras från och med det åttonde året efter utgången av 
räkenskapsåret. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, 3 kap 13 §, ska 
räkenskapsinformation minst bevaras fram till och med det sjunde året efter 
utgången av räkenskapsåret. Informationen får därefter gallras. Den tidigare 
lagstadgade tioåriga bevarandetiden har således kortats ner till sju år och kommun-
styrelsen fastställde den ändrade gallringsfristen 2020-02-17, § 28.

Bokföringsnämnden och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort tolkningen 
att gallringsfristen får tillämpas retroaktivt. Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning trädde i kraft 1 januari 2019 och en retroaktiv sjuårig gallringsfrist 
innebär att räkenskapsinformation inkommen eller upprättad från och med 2011 kan 
omfattas av den nya gallringsfristen. 

För att Vallentuna kommun ska kunna tillämpa gallringsfristen retroaktivt krävs att 
ett gallringsbeslut fattas av kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Mikael Carlgren Sandra Pedersen
Kanslichef Kommunarkivarie

Expedieras till:
Akten
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