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Verksamhetsområde 
2. Stödjande process 

Processbeskrivning 
Till ekonomiadministration hör t.ex. bokföring, uppföljning och bokslut. 

 
Förvaltningens bokföring sker i kommunens gemensamma system Agresso. Stadsledningsförvaltningen ansvarar för bevarande och gallring. 
Leverantörsfakturor finns hos stadsledningsförvaltningens ekonomiavdelning samt hos Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i de delar som 
administreras via det  sociala verksamhetssystemet (för närvarande Treserva). 

 
I den ekonomiska administrationen ingår även förvaltandet av donationsfonder i de fall då privatpersoner testamenterat sina medel till 
kommunen. Här finns Holtérmanska donationen (sommarkolonier för fattiga barn) och Norénska stiftelsen (medicinska ändamål). Pågående 
ärenden förvaras i ekonomiavdelningens värdehandlingsarkiv. Avslutade ärenden förvaras i respektive stiftelse/fonds arkiv. 

 
Informationen sparas i Agresso till dess att anslutningen till e-arkivet och den digitala arkiveringen är implementerad. De handlingstyper som 

ska bevaras kommer att bevaras i e-arkivet. Gallring i Agresso kommer att ske i samband med att leveranser till e-arkivet genomförs. 
 
 
Budget och ekonomirapporter ingår i process 1.1.4 Verksamhetsledning och ekonomisk statistik ingår i process 1.1.5 Myndighetsredovisning. 

Process 
2.4 
Ekonomi- 
administration 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
Fakturera kund Avstämnings- och fellistor BG-Max 7 år Papper/Gemensamt nätverk Sammanställningar som upprättas i samband med 

fakturering och inbetalningar. 
Pärm på ekonomiavdelningen, rapport CU08. 
Agresso-server: 
\\asubwapp01\UBWShare\DataFiles\Ubw\Temp,    rapport. 
Rapport CU08 

Betalningspåminnelser 
och inkassokrav 

2 år efter att 
fakturan är betald 

Agresso Inga listor tas ut. 
Registreras på kund i ekonomisystem. 

Fakturajournal 2 år Gemensamt nätverk Inbetalningsjournal. 
Agresso-server: 
\\asubwapp01\UBWShare\DataFiles\Ubw\Temp,    rapport 
S013 

Krediteringar 7 år Papper Närarkiv ekonomiavdelningen 



  

 

Godkännande fakturering inlästa 
kundfakturor 

2 år Papper Pärm på ekonomiavdelningen 

Inbetalning bankgiro 7 år Papper Ekonomiavdelningens närarkiv. 

Kundfakturor Bevaras Agresso Fakturakopia är utskrivningsbar. 
Registreras på kund i ekonomisystemet. Person- och 
kunduppgifter maskas i Agresso från hösten 2020. 

Kundregister Bevaras Agresso Registreras på kund i ekonomisystemet. 
Person- och kunduppgifter maskas i Agresso 
från hösten 2020. 

Papperskorrespondens med kunder 
och förvaltningar 

2 år Papper Pärm hos handläggare. 

Telefonkorrespondens med 
kunder 

2 år Agresso Registrerat på kundfakturan i ekonomisystemet. 

Mailkorrespondens med kunder 2 år Outlook Kommentar skrivs oftast också på kundfakturan. 
Mailet sparas i Outlook. 

Medgivandeblanketter autogiro Vid inaktualitet Papper Värdehandlingsarkivet på ekonomiavdelningen. 
Gallring sker när autogirot upphör att gälla, dvs när 
avanmälan görs eller kunden avlider. 

BG Max-listor, betalning av 
kundfakturor 

3 år Gemensamt nätverk Agresso-server: 
\\asubwapp01\UBWShare\DataFiles\Ubw\Temp.rapportCU 
08 

    

Bokföringsjournal (inbetalningar) 7 år Gemensamt nätverk Agresso-server: 
\\\asubwapp01\UBWShare\DataFiles\Ubw\Temp.rapportG 
L18B 

Fakturaflöden 10 år Agresso Här avses vem som har kontrollerat och attesterat en 
faktura/utbetalningsorder samt vilken kontering som 
valdes. Fakturans flöden skapas och är återsökbar i 
ekonomisystemet. 



  

 

Betala leverantörer (inkl 
manuella utbetalningar) 

Integrationslista scannade fakturor 
och utbetalningsorder 

2 år Gemensamt nätverk Agresso-server: 
\\asubwapp01\UBWShare\DataFiles\Ubw\Temp 

     

 Integrationslista och 
bokföringsrapport för periodiska, 
proceedo och orderlösa fakturor 

2 år Gemensamt nätverk Agresso-server: 
\\asubwapp01\UBWShare\DataFiles\Ubw\Temp 

 Korrespondens med leverantörer Vid inaktualitet Papper/Outlook Mejlet sparas i Outlook vid ringa eller tillfällig betydelse. 
Papper i pärm på ekonomiavdelningen vid betydande vikt. 

 Scannade leverantörsfakturor 
och utbetalningsordrar 

3 år Papper Papperskopior av inscannade fakturor får slängas efter 
tre år efter dispens från Skatteverket. 
Fakturorna scannas även in i ekonomisystem Agresso. 
Bokföringsrapporten förvaras tillsammans med 
originalfakturan i ekonomiavdelningens närarkiv samt i 
stadshusets källararkiv. 

 Leverantörsfakturor i Agresso, 
bilder 

10 år Agresso Här avses den inscannade bilden/skapade bilden av e- 
faktura. 

 Leverantörsfakturor i Agresso, 
information 

Bevaras Agresso  

 Leverantörsfakturor och bokföring 
för EU-projekt 

Bevaras/gallras 
enligt gällande 
EU-regler 

Papper/Filserver Bevaras på respektive förvaltning. Tiden som underlagen 
ska sparas kan variera. 
Se process 1.1.6 Omvärld. 



  

 

 Leverantörsregister Bevaras Agresso Leverantörerna och förändringen av dessa loggas i 
ekonomisystemet. Person- och leverantörsuppgifter 
maskas i Agresso från hösten 2020. Innehåller uppgifter 
för bevarande av huvudbok. 

 Makulerade fakturor 7 år Papper Ekonomiavdelningens närarkiv 

 Reverserade fakturor 7 år Papper Ekonomiavdelningens närarkiv 

Kassahantering Dagrapport 2 år Papper Ekonomiavdelningens närarkiv 

 Kassarapporter, inkl 
avslut kortterminaler 

7 år Papper Sammanställning sparas i ekonomiavdelningens närarkiv, 
men själva kassarapporten/kvittona finns i 
förvaltningarnas närarkiv. 

 Kontoutdrag plusgiro/bankgiro 7 år Papper Ekonomiavdelningens närarkiv 

 Placeringar, beslut och underlag 2 år Papper Förvaras hos handläggare. 

 Verifikationer 7 år Papper Verifikation för inkomster, utgifter, överföringar, kvitton 
och utlandsfakturor. 
Ekonomiavdelningens närarkiv. 

Bokföra och redovisa Anläggningsreskontra 7 år efter 
anläggningen 
slutar nyttjas 

Agresso Registreras på anläggningar i ekonomisystemet. Även 
aktiveringsblankett omfattas. 

 Bokföringsorder 7 år Agresso Registreras i ekonomisystemets huvudbok samt 
kompletterande verifikationer i ekonomisystemets 
dokumentarkiv. 

 Bokslut, specifikationer Bevaras Papper/Gemensamt nätverk Ekonomiavdelningens närarkiv alternativt källararkiv i 
stadshuset. 
Digital komplettering av omfattande underlag. Sparas 
under G/projekt/bokslut/årtal. 

 Delårsrapport Bevaras Ciceron I det diarieförda ärendet. 

 Huvudbok Bevaras Agresso Bevaras i ekonomisystemet. 



  

 
Integrationslista 2 år Gemensamt nätverk Agresso-server: 

\\asubwapp01\UBWShare\DataFiles\Ubw\Temp 

Kontoplan/kodplan Bevaras Ciceron  

Årsredovisning Bevaras Ciceron Ett tryckt exemplar läggs till ärendet. 

Rapportpaket från bolag 7 år Gemensamt nätverk Varje bolag lämnar in ett rapportpaket årligen som ingår 
i underlaget till stadens koncernredovisning. Utöver det 
så hämtas bolagens resultat och balansräkning och 
årsredovisning från det gemensamma programmet 
Capego. 
Instruktioner och blanketter. 
G:/SLF/Ekonomi/Bokslut/Koncernen Kvarnfallet/ 
Inlämnat material bolagen 

Koncernredovisning/sammanställd 
redovisning 

7 år Gemensamt nätverk Koncernen Kvarnfallet upprättas i Capego, underlagen 
sparas förutom i programmet även i pdf under 
G:/SLF/Ekonomi/Bokslut/Koncernen Kvarnfallet och 
kommunkoncernen/ Koncernen Kvarnfallet 
 
Gemensamt delad excelfil för avstämning koncerninterna 
fodringar-skulder ligger på; 
G:\Projekt\Koncerninterna   avstämningar 
Utskrivna och undertecknade avstämningar finns också i 
PDF under G:\Slf\Ekonomi\Bokslut\2019\Koncernen 
Kvarnfallet och Kommunkoncernen\Koncerninterna 
mellanhavanden 



  

 

Redovisning, 
kommunalskatt, 
generella 
statsbidrag och 
moms 

Momsredovisning 7 år Papper Ekonomiavdelningens närarkiv 

Redovisningsräkning med 
specifikation 

Bevaras Papper Inkommer från Skatteverket. 

Månadsvisa meddelanden inkl. 
specifikation för avräkning av 
kommunalskattemedel m.m. 

7 år Agresso Registreras i ekonomisystemet. 

Kontoutdrag skattekontot 7 år Papper Kronologiskt, finns hos stadskassör. 

Underlag för 
kostnadsutjämning mellan 
kommuner, statsbidrag m.m. 
enligt gällande bidrags- och 
utjämningssystem för 
kommuner och regioner 

Bevaras Papper/ Gemensamt nätverk Finns hos SCB. 
Redovisningsräkning och inrapporterad skattesats m.m. 
förvaras kronologiskt i pärmar i ekonomiavdelningens 
närarkiv samt i källararkiv i stadshuset. 

Underlag för kostnadsutjämning förvaras under G: 
Slf/Ekonomi/Skattemodell/Budget    årtal/Kostnadsutjämning 

Hantera krav och 
fordringar 

Inkassoärenden, avslutade 
Hantera krav och fodringar 

1 år efter avslutat 
ärende tas 
ärendena helt bort 

Kravsystem Ärendet måste ligga kvar i kravsystemet 1 år efter 
slutreglering. Kontrolluppgift lämnas på inbetald ränta till 
Skatteverket. 

Inbetalningar bankgiro/plusgiro 7 år Papper Förvaras i ekonomiavdelningens närarkiv. 

Ärenden överlämnade till 
kronofogden 

1 år efter 
slutreglering 

Papper/Kravsystem Häri ingår: 

Utslag från kronofogdemyndigheten, delredovisning 
från kronofogden och avslutningspapper. 
Förvaras i kravsystem och/eller i papper i 
ekonomiavdelningens närarkiv samt källarkiv i 
stadshuset. 

Pantbrev, ansvarsförbindelser Återsändes vid 
inaktualitet 

Papper Kapitalförvaltning. 
Ekonomiavdelningens   värdehandlingsarkiv. 



  

 

 Skuldförbindelser Återsänds 
makulerade till 
låntagare vid 
inaktualitet 

Papper Värdehandlingsarkivet 

Hantera utlån 
inkl. s.k. ränte- 
och 
amorteringsfria lån. 

Amorteringsplaner Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Ekonomiavdelningens   värdehandlingsarkiv. 

Kvitton på återlämnande panter och 
ansvarsförbindelser 

Bevaras Papper Ekonomiavdelningens   värdehandlingsarkiv. 

Ansökan samt beslut Bevaras Ciceron Kommunens diarium. 
Ansökan görs sedan 2020 via e-tjänst. Kultur- och 
fritidsnämnden fattar beslut. 

Lånehandlingar/skuldförbindelser Bevaras Ciceron Ansvaret för RoA gick över 2017-01-01 till Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Handlingarna före 2017-01-01 finns i 
kommunstyrelsens pappersarkiv 

Förvaltade 
donationsfonder 

Testamente Bevaras Papper För mer information se under Processbeskrivning. 

Ansökan om medel 2 år Papper  

Stadgar Bevaras Papper  

Årsbesked, kopior på deklarationer, 
bankutdrag 

Bevaras Papper  

Utdelningsdokumentation Bevaras Papper  

Korrespondens av betydelse Bevaras Papper  

Ansökan till länsstyrelsen eller 
kammarkollegiet om att avsluta fond 

Bevaras Papper  

Beslut från länsstyrelsen eller 
kammarkollegiet om att avsluta fond 

Bevaras Papper  


