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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 154

Gallring av leverantörsfakturor

KSN-2020-00920

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attgallra de leverantörsfakturor som inte blivit mikrofilmade enligt
föredragningen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Ett mindre antal äldre bevarade leverantörsfakturor som inte mikrofilmats föreslås
gallras. Gallringen är en mycket begränsad åtgärd, men utgör ändå ett undantag från
kommunstyrelsens bevarande-och gallringsplan och kräver därför ett formellt beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2020
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Gallring av leverantörsfakturor  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att gallra de leverantörsfakturor som inte blivit mikrofilmade enligt föredragningen. 

 

Ärendet 

Ett mindre antal äldre bevarade leverantörsfakturor som inte mikrofilmats föreslås 
gallras. Gallringen är en mycket begränsad åtgärd, men utgör ändå ett undantag från 

kommunstyrelsens bevarande- och gallringsplan och kräver därför ett formellt beslut.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet har inga konsekvenser sett 
ur barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektiven. 

Föredragning 

Tidigare bevarades samtliga leverantörsfakturor i Uppsala kommun. För att ändå 
möjliggöra framtida forskning över tid har Uppsala kommun från och med 1995 valt att 

bevara leverantörsfakturor från så kallade typår. Det innebär bevarande av var tionde 

årgång, med start år 2000, samt årgångarna 2002 och 2003, med anledning av 
kommunens stora omorganisation. Utöver år 2000 bevaras även årgång 1999, med 
tanke på millennieskiftet. 

Leverantörsfakturorna från dessa typår har sedan mikrofilmats. Det har skett för att 

minska pappersvolymerna och sänka förvaringskostnaderna, men också för att säkra 

bevarandet på lång sikt. Papperskvalitén på leverantörsfakturorna är ofta låg och 
informationen riskerar att gå förlorad. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen  2020-03-05 KSN-2020-00920 

  
Handläggare:  

Richard Hallgren 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ovan nämnda teknik har dock spelat ut sin roll idag, varför kulturnämnden i beslut 
2014, med kompletterande beslut i kommunstyrelsen 2017, upphävt alla tidigare 
beslut om mikrofilmning av handlingar. Typåren av leverantörsfakturor från 2010 och 

framåt kan bevaras digitalt i Uppsala kommuns e-arkiv. 

Stadsarkivet har uppmärksammat att inte alla äldre leverantörsfakturor från typåren 

har mikrofilmats. Det handlar om en mindre mängd leverantörsfakturor från 2003 och 

tidigare. Dessa föreslås gallras utan att mikrofilmas. De redan filmade 
leverantörsfakturorna från typåren utgör ett tillräckligt underlag för framtida forskning. 
Därutöver är de ej mikrofilmade leverantörsfakturornas skick oklart. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett beslut enligt förslag medför att kostnaden för mikrofilmning av de aktuella 
leverantörsfakturorna undviks. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2020 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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