
 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (6) 
  

   

Redovisning av uppdrag att ta fram en plan 
för att utöka och samordna stadens juridiska 
kompetens  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-09-10 § 15 till kommunstyrelsen om att ta fram en 
plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens för att väsentligt minska 
samtliga nämnders och styrelsers behov av externa juridiska tjänster, antecknas och 
förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2020-09-10 §15 kommunstyrelsen i uppdrag av att ta fram en 
plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens för att väsentligt minska 
samtliga nämnders och styrelsers behov av externa juridiska tjänster. I föreliggande 
ärende har stadsledningskontoret utrett förutsättningarna för en sådan samordning.  

Stadsledningskontoret bedömer att det finns ett antal relativt enkla åtgärder att genomföra 
för att utöka samordningen av stadens juridiska kompetens. Det handlar framförallt om 
att gå ut med information om vilka rättsområden stadsjuristerna på stadsledningskontoret 
har kompetens inom, samt att stadsjuristerna går att anlita för juridiska uppdrag. 
Stadsledningskontoret avser även skapa ytterligare nätverk bland stadens jurister inom 
specifika rättsområden för att underlätta erfarenhetsutbyten samt att dra större nytta av de 
olika specialistkompetenser som staden huserar.  

Stadsledningskontoret avser även att tydliggöra ett gemensamt tillvägagångssätt inför en 
upphandling av externa juridiska tjänster.  

Utöver en ökad samordning visar utredningen att det finns skäl för nämnden för kretslopp 
och vatten, Higabkoncernen och Framtidenkoncernen att överväga en utökning av den 
egna juridiska kompetensen.  

Stadsledningskontoret bedömer att dessa åtgärder delvis uppnår de effekter som 
uppdraget syftade till men att de sannolikt inte bidrar till den väsentliga minskning av 
externa juridiska tjänster som åsyftades i uppdraget.  

Utöver de åtgärder som kan genomföras i närtid är bedömningen att det inte finns 
ekonomiska incitament till en mer omfattande förstärkning av den juridiska kompetensen 
i staden varpå en plan för detta inte bedöms nödvändig. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-12-10 
Diarienummer 1326/20 
 

Handläggare  
Erica Farberger, Johan Pheiffer 
Telefon: 031-368 02 38 
E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborgs Stad, genom både dess nämnder och bolag, upphandlar årligen juridiska 
tjänster för ca 35 mnkr. Stadsledningskontoret bedömer att det genom en bättre 
samordning går att minska denna kostnad något. En betydande del av dessa 
upphandlingar är dock kopplade till ett mindre antal ärenden som kräver 
specialkompetens. Stadsledningskontoret bedömer att det inte finns ekonomiska skäl till 
att bygga upp en kompetens som kan täcka dessa områden eftersom det finns risk att 
staden därmed sitter med outnyttjad kompetens när dessa ärenden är avgjorda.  

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner.  

Bilaga 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-10 § 15 

 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (6) 
   
   

Ärendet  
Kommunfullmäktige gav 2020-09-10 §15 kommunstyrelsen i uppdrag av att ta fram en 
plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens för att väsentligt minska 
samtliga nämnders och styrelsers behov av externa juridiska tjänster. I föreliggande 
ärende har stadsledningskontoret utrett förutsättningarna för en sådan samordning.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret har tagit sig an uppdraget genom att göra en nulägesanalys på 
området med fokus på omfattningen av upphandlade juridiska tjänster, antalet jurister 
som är anställda i staden idag, vilka specialistkompetenser de besitter samt hur respektive 
förvaltning och bolag ser på möjligheterna till en ökad samordning. Nulägesanalysen 
bygger dels på tillgänglig statistik av mängden upphandlade juridiska tjänster och antalet 
jurister som är anställda inom stadens förvaltningar och bolag, dels på en enkät som har 
skickats ut till stadens samtliga nämnder och bolag. Enkäten har genererat 45 svar. Vid en 
jämförelse med statistiken över köpta juridiska tjänster kan stadsledningskontoret 
konstatera att det i huvudsak saknas svar från de nämnder och bolag som i princip inte har 
upphandlat några juridiska tjänster. Svarsunderlaget bedöms därför utgöra ett bra 
underlag för analys.  

Juridisk kompetens i staden 
För att få fram en redovisning av den samlade juridiska kompetensen inom Göteborgs 
Stad har stadsledningskontoret utgått från de tjänstebeskrivningar som finns samt hur 
personalen har kodats i lönesystemet Personec. Det kan således finnas personal inom 
staden som är utbildade jurister men som innehar en tjänst för vilken den juridiska 
kompetensen inte är en nödvändighet. Dessa tjänstepersoner framgår då inte av 
kartläggningen och de utgör heller inte del av en möjlig framtida samordning. Metoden 
förutsätter att samtliga har kodats på liknande sätt i lönesystemet vilket inte är säkert. 
Utredningen har därför jämfört dessa uppgifter med andra tillgängliga sammanställningar 
för att säkerställa en rimlig träffbild men det kan alltjämt finnas avvikelser på enstaka 
personer. Då bolagssidan inte har ett gemensamt lönesystem har sammanställningen 
genomförts via enkäter till respektive HR-avdelning.  

Sammanställningen visar på att den samlade juridiska kompetensen inom Göteborgs Stad 
utgörs av ca 80 personer, fördelat på 2/3 i nämnder och 1/3 i bolagen. I huvudsak är de 
väl spridda genom att en enskild förvaltning eller ett enskilt bolag har anställt en 
förvaltningsjurist/bolagsjurist för att ge den egna organisationen särskilt stöd i juridiska 
frågor. Några större kluster har dock uppstått till följd av nämnders/bolags särskilda 
uppdrag. Exempelvis har Störningsjouren 10 jurister anställda och Göteborg Energi AB 
har 5 egna jurister. Bland nämnderna finns det 7 jurister anställda hos fastighetsnämnden 
och lika många hos social resursnämnd. De sistnämnda är kopplade till tillståndsenheten 
och flyttas därmed till miljö- och klimatnämnden vid årsskiftet. Slutligen finns det 11 
stadsjurister på stadsledningskontoret med uppdrag att i första hand bistå 
kommunstyrelsen och stadsledningskontoret med juridisk expertis, men även att lämna 
råd och stöd till stadens förvaltningar och bolag. Merparten av de förvaltningar som har 
relativt få juridiska ärenden använder sig av stadsjuristerna frekvent medan bolagen och 
de förvaltningar som har egna jurister sällan nyttjar den juridiska avdelningen på 
stadsledningskontoret.   
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Juridiska avdelningen på stadsledningskontoret 
Juridiska avdelningen består av Förste stadsjurist och 11 stadsjurister. De 11 
stadsjuristerna har sin bakgrund inom olika rättsområden för att kunna täcka stora delar 
av de inom en kommun vanligast förekommande frågeställningarna. Juridiska 
avdelningen har specialistkompetens inom exempelvis följande rättsområden: 
kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, skolrätt, socialrätt, bolagsrätt, 
avtalsrätt, offentlig upphandling, processrätt, dataskydd, skadeståndsrätt, straffrätt, 
konkurrensrätt, familjerätt samt säkerhetsskyddsregelverket.  

Uppdraget för juridiska avdelningen är i första hand att bistå övriga avdelningar på 
stadsledningskontoret med att säkerställa att beslutsunderlaget till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige är juridiskt korrekt. Därutöver fungerar stadsjuristerna som 
bollplank för förvaltningar och bolag i staden i juridiska frågor. Om någon önskar hjälp 
som tar mer än en timme debiterar juridiska avdelningen för nedlagd arbetstid. Det kan 
handla om rättsutredningar, utbildningar eller att hantera tvister.  

Upphandlade juridiska tjänster 
Staden, det vill säga samtliga förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, har under 
perioden 2017-2020 upphandlat juridiska tjänster för i genomsnitt 35 mnkr per år. 
Beloppen har varit relativt jämnt fördelade mellan åren men med en något större 
omfattning 2018 och 2019 och något lägre 2017 och 2020, där det sistnämnda året delvis 
utgörs av en prognos.  

Nämnden för inköp och upphandling har paketerat de juridiska tjänsterna i tre ramavtal 
och tagit fram statistik per ramavtal. 60 % av upphandlingarna görs inom ramavtal 
IK16351 vilket inkluderar; fullservice juridik, Associationsrätt, Speciell fastighetsrätt, 
Finans- och skatterätt, Miljörätt samt Process- och skiljemannarätt. 30 % av 
upphandlingarna berör avtalsområde IK17142 – Upphandlings- och konkurrensrätt, 
Offentlig rätt samt Allmän fastighetsrätt. De sista 10 % ryms inom avtal IK17177 – 
entreprenadrätt samt IT-rätt och immaterialrätt. Nedbrutet per delavtal är det dock svårare 
att få fram en lika exakt sammanställning. Fastighetsrätt, allmän och speciell är dock ett 
enskilt område som föranleder upphandlingar för ca 3 mnkr årligen.  

De största upphandlarna av juridiska tjänster under de senaste fyra åren är Älvstranden 
utveckling AB med tillhörande bolag som i genomsnitt upphandlat juridiska tjänster för 
ca 4,5 mnkr årligen. Övriga organisationer som upphandlar juridiska tjänster i en större 
omfattning är; Göteborg Energi AB, trafikkontoret, Göteborgs Hamn AB, 
stadsledningskontoret, Göteborgs Egnahemsbolag, kretslopp och vattennämnden samt 
Göteborgs spårvägar AB. De tre sistnämnda har i enkäten angett att de saknar egna 
jurister.  

Ur enkätsvaren framkommer att de huvudsakliga anledningarna till att dessa 
organisationer upphandlar juridiska tjänster är att det rör sig om större komplexa projekt, 
entreprenadrätt och tvister. I vissa fall har enskilda ärenden utgjort en betydande del av 
organisationens kostnader för juridiska tjänster. Ett exempel på detta är trafikkontorets 
upphandling av spårvagn M33.   
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Förutsättningar för ökad samordning 
Intern upphandling 
Vid köp av tjänster mellan olika upphandlande myndigheter är utgångspunkten att 
anskaffningen omfattas av en upphandlingsplikt. Som huvudregel betraktas Göteborgs 
Stads nämnder och bolag som egna upphandlande myndigheter. Det kan därför uppstå en 
upphandlingsplikt vid köp av juridiska tjänster mellan olika nämnder och bolag i staden, 
där prestation utgår mot vederlag. I upphandlingslagstiftningen finns ett antal undantag 
från lagens tillämpningsområde. Ett undantag avser intern upphandling, vilket innebär att 
vissa upphandlande myndigheter kan träffa avtal med varandra utan att genomföra 
upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling. Motsvarande undantag finns också 
i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av 
koncessioner (LUK). Undantaget gäller enkelt uttryckt fall där den upphandlande 
organisationen kontrollerar den part som den ingår avtal med (”kontrollkriteriet”) och 
avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den 
upphandlande organisationen (”verksamhetskriteriet”). Situationen kan också vara 
omvänd eller horisontell. Därtill får det inte förekomma privat ägande i motparten.  

För stadens förvaltningar torde det inte vara problematiskt att uppfylla kriterierna för 
intern upphandling och sannolikt inte heller för en del av bolagen. För att inte riskera att 
bryta mot upphandlingsreglerna är det dock viktigt att varje förvaltning och bolag gör en 
bedömning av sina egna förutsättningar för intern upphandling innan en anskaffning 
vidtas. 

Analys av enkätsvaren 
De inkomna enkätsvaren gav svar på ett antal olika frågor beträffande förutsättningarna 
till en ökad samordning av stadens juridiska kompetens. Den främsta anledningen till att 
förvaltningar och bolag vänder sig direkt till marknaden innan man kontrollerat ifall 
juridiska avdelningen kan anta sig uppdraget är att man saknar kunskap om vilka 
kompetensområden som avdelningen besitter samt vilken typ av hjälp man kan få från 
dem. Enkätsvaren pekar på att juridiska avdelningen behöver bli bättre på att informera 
förvaltningar och bolag om detta.  

När det gäller övrig juridisk kompetens i staden så är samtliga positiva till att även stötta 
andra förvaltningar och bolag. Det stora hindret här är dock begränsningar i tid eftersom 
de olika avdelningarna är resurssatta efter den egna organisationens behov. Kompetensen 
hos inköp- och upphandlingsförvaltningen anges som en resurs som nyttjas av många vid 
upphandlingsfrågor.   

Slutligen visade enkätsvaren att staden i huvudsak har bemannats med erforderlig juridisk 
kompetens men att kompetensen inom entreprenadrätt är något eftersatt. Efterfrågan av 
detta stöd återfinns främst inom bolagssektorn, där Älvstrandens olika bolag sticker ut, 
men även stadens byggande nämnder efterfrågar mer stöd i dessa frågor. Trots att detta 
behov framkommer tydligt i enkätsvaren har det inte framförts tidigare till juridiska 
avdelningen. Om det visar sig vara att bestående behov får stadsledningskontoret 
tillsammans med fastighetskontoret, som främst sitter på kompetensen idag och redan 
bistår staden med stöd i mån av tid, diskutera hur en lämplig resursförstärkning kan 
åstadkommas.  
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att den ekonomiska effekten av en utökad samordning av 
stadens juridiska kompetens förväntas bli svag. En stor del av de upphandlingar som har 
skett externt finns det anledning att fortsätta göra externt. Det handlar främst om ärenden 
inom juridiska sakområden som behöver hanteras väldigt sällan samt enskilda ärenden 
som kräver omfattande resurser över en längre period. Om staden skulle bygga upp 
motsvarande kompetens internt finns det risk för att dessa resurser blir outnyttjade under 
perioder. Således blir det svårt att uppnå den väsentliga minskningen av behovet av 
externa juridiska tjänster som kommunfullmäktige efterfrågade.   

En utökad samordning förväntas dock medföra en mindre ekonomisk effekt och 
tillsammans med en ökad kvalitet och en minskad beroendeställning finns det anledningar 
till att genomföra åtgärder som leder till en utökad samordning av stadens juridiska 
kompetens.  

Stadsledningskontoret bedömer vidare att det sett till mängden upphandlade juridiska 
tjänster finns anledning för nämnden för kretslopp och vatten, Higabkoncernen och 
Framtidenkoncernen att överväga en utökning av den egna juridiska kompetensen.  

Stadsledningskontoret bedömer att det finns ett antal relativt enkla åtgärder att genomföra 
för att utöka samordningen av stadens juridiska kompetens. Det handlar framförallt om 
att gå ut med information om vilka rättsområden stadsjuristerna på stadsledningskontoret 
har kompetens inom, samt att stadsjuristerna går att anlita för juridiska uppdrag och att 
skapa ytterligare nätverk bland stadens jurister inom specifika rättsområden för att lättare 
kunna utbyta tankar och erfarenheter. 

Stadsledningskontoret avser därutöver att tydliggöra ett gemensamt tillvägagångssätt 
inför upphandlingar av externa juridiska tjänster genom en komplettering av de styrande 
dokumenten. I kompletteringen bör det framgå att avrop av externa juridiska tjänster inte 
bör genomföras innan man har kontrollerat ifall stadsjuristerna har möjlighet att åta sig 
uppdraget. Stadsjuristerna ska även kontrollera om det finns juridisk kompetens någon 
annanstans i staden som skulle kunna åta sig uppdraget.  

Stadsledningskontoret bedömer att dessa åtgärder är möjliga att genomföra omedelbart 
varpå en plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens därför inte är 
nödvändig.  

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Uppdrag att utöka och samordna Göteborgs 
Stads juridiska kompetens samt ta fram en 
plan för hur inköps- och beställarkompetens i 
nämnder och styrelser kan förstärkas  

§ 15, 0972/20  

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag med viss justering: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att utöka och samordna stadens 

juridiska kompetens för att väsentligt minska samtliga nämnders och styrelsers behov 

av externa juridiska tjänster.  

2. Nämnden för inköp- och upphandling får i uppdrag att skyndsamt ta fram och 

redovisa en plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och 

styrelser kan förstärkas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast under 

december 2020. 

Information 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att ordet oktober ändras till december 2020 i 

beslutssats 2 i kommunalstyrelsens förslag. 

Handling 
2020 nr 169. 

Yrkanden 
Naod Habtemichael (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens reviderade förslag. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till förslaget från D i kommunstyrelsen med den 

ändring att punkt två i förslag till beslut i kommunstyrelsen även omfattas av yrkandet i 

kommunfullmäktige. 

Jörgen Fogeklou (SD) yrkar bifall till förslaget från D samt tilläggsyrkande från SD i 

kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 

bifallits.  

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-09-10 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 

från Jörgen Fogelklou och finner att det avslagits. 

Reservation 
Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Nämnden för inköp och upphandling 

 

Dag för justering 

2020-09-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 

Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 

Pär Gustafsson  

 

Justerande 

Håkan Eriksson 

 


	Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk och social dimension
	Bilaga
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Juridisk kompetens i staden
	Juridiska avdelningen på stadsledningskontoret

	Upphandlade juridiska tjänster
	Förutsättningar för ökad samordning
	Intern upphandling
	Analys av enkätsvaren

	Stadsledningskontorets bedömning


