
SPARA DOKUMENT OCH METADATA 
 
Fråga: Jag håller på att ta i bruk Kosti och sparar nu dokument för konkursbon som 
har varit anhängiga under en lång tid. Ska jag också spara alla metadata för dessa 
bon i Kosti? 
 
Svar: Ja. Metadata ska i Kosti sparas för alla konkurs- och företagssaneringsförfaranden 
som har varit anhängiga efter 1.1.2013. Detta betyder att även metadata från början av 
förfarandet, såsom boförteckningsvärden, antal anställda och bransch ska sparas. 
 
Fråga: En konkurs i Kosti försvann från min lista över konkurser efter att konkursen 
förföll. Jag borde ännu spara några dokument och metadata för detta bo i Kosti. Hur 
kan jag återinföra boet i Kosti? 
 
Svar: När en konkurs eller ett saneringsförfarande upphör behandlas det också i Kosti som 
upphört. Förfarandet raderas inte från Kosti då det upphör, utan enbart statusen ändras. 
Det är fortfarande möjligt att lägga till dokument och metadata till förfarandet. Förfarandet 
återfinns dock inte i boförvaltarens konkurslista, eftersom endast anhängiga förfaranden 
söks till den. Avslutade förfaranden kan sökas med funktionen för konkurssökning och 
företagssaneringssökning genom att välja alternativet "avslutad" i statusfältet. 
 
Fråga: Hur länge förvaras dokumenten i Kosti? 
 
Svar: Förfarandets uppgifter och dokument förvaras i Kosti under hela förfarandet och i 10 
år efter att förfarandet avslutats, oavsett hur förfarandet har slutat. Till exempel förvaras 
uppgifterna och dokumenten för fullödiga konkurser i 10 år från den dag då 
slutredovisningen godkänts. Om ett saneringsprogram har fastställts i 
saneringsförfarandet, sparas dokumenten och uppgifterna i 10 år från den dag då 
övervakaren gett sin slutredogörelse eller från att programmet eventuellt förfallit. 
 
Dokumenten och uppgifterna kan användas av alla parter i Kosti under hela 
förvaringstiden. 
 
Fråga: Kosti-systemet skickade boförvaltaren ett e-postmeddelande om att 
gäldenärsutredningen inte har sparats i Kosti inom utsatt tid. Domstolen hade 
förlängt tidsfristen för gäldenärsutredningen, men i Kosti var fristdagen för 
gäldenärsutredningen fortfarande den ursprungliga fristdagen. Hur kan 
boförvaltaren anteckna en uppskjuten fristdag för gäldenärsutredningen i Kosti? 
 
Svar: Gäldenärsutredningens fristdag överförs automatiskt från domstolens 
informationssystem till Kosti. Om en ny fristdag av misstag inte antecknas i domstolens 
informationssystem, förmedlas inte uppgiften om att fristtiden förlängts till Kosti. I så fall 
kan boförvaltaren antingen själv spara en ny fristdag på fliken Metadata i Kosti eller be 
domstolen att spara en ny fristdag i sitt informationssystem. Information som sparas i 
domstolens system överförs till Kosti dagen efter sparandet. 
 
Varken andra parter eller konkursombudsmannen informeras om ett meddelande som 
skickas av Kosti. 
 


