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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 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Yrkande från V och MP den 12 juni 2020 med förslag till beslut av kommunstyrelsen för 
egen del har bifallits. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S den 17 juni 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

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. Inköp- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att ta 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 oktober 
2020.  

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till yrkande från V och MP den 12 juni 2020 och 
yrkande från S den 17 juni 2020 samt avslag på yrkande från D den 27 maj 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 3 juni 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 27 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade avslag på yrkande från D den 27 maj 2020, 
yrkande från V och MP den 12 juni 2020, yrkande från S den 17 juni 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 3 juni 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från D den 27 maj 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 3 juni 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkade bifall till yrkande från S den 17 juni 2020 och yrkande från 
V och MP den 12 juni 2020 samt avslag på tilläggsyrkande från SD den 3 juni 2020. 
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Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på yrkandet från D röstade Daniel 
Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstade för bifall. 

Kommunstyrelsen beslutade med tio röster mot tre att avslå yrkandet från D. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverade sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Kommunstyrelsen konstaterade härefter att tilläggsyrkandet från SD den 3 juni 2020 har 
fallit i och med att yrkandet från D avslogs. 

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på yrkandet från V och MP röstade 
Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden 
Axel Josefson (M) för avslag. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med fyra röster mot sex att bifalla yrkandet från V och MP. 

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på yrkandet från S röstade Helene 
Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) för avslag. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med fyra röster mot sex att bifalla yrkandet från S. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för avslag i samtliga omröstningar. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknade som yttrande en skrivelse från 
den 17 juni 2020. 

 
Göteborg den 17 juni 2020  
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 
Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående – Yrkande från 
Demokraterna om att minska risken för ett 
ytterligare slöseri av göteborgarnas pengar 
 

Yttrandet 
Få har undgått turerna kring stadens ramavtal med Front Advokater och oegentligheterna som 
uppstått i samband med detta. Överdebitering och fakturering av icke-kvalificerad arbetskraft är 
allvarliga överträdelser, att många av stadens förvaltningar i sin tur har attesterat felaktiga fakturor 
visar även på en bristande kompetens från stadens sida. Det är uppenbart att det finns lärdomar att 
dra från detta, och att åtgärder behöver vidtas.  
 
Det finns mycket att göra för att effektivisera stadens upphandlingar och att säkerställa att 
göteborgarnas skattepengar inte förvillas bort. Vi behöver se till att ramavtal följs samt utveckla 
kompetensen hos de ansvariga i stadens förvaltningar kring korrekt hantering av ärenden av detta 
slag. Alliansen har i nämnden för inköp- och upphandling drivit igenom en mängd förslag för att 
förhindra att liknande problematik uppstår igen i framtiden. Exempelvis röstade nämnden på 
sammanträdet den 11 juni 2020 för bland annat: 
 

• Att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att meddela stadens förvaltningar och bolag om 
förvaltningens kompetenser, och tjänster och stöd. 

• Att inköps- och upphandlingsförvaltningen ska genomföra fortsatta stickprover på 
fakturor från leverantörer i ramavtal juridiska tjänster samt i de branscher där 
förvaltningen bedömer att risken för avvikelser är stor. Uppdraget genomförs under 2020 
med möjlighet till förlängning efter beslut i nämnden.  

• Att inköps- och upphandlingsförvaltningen ska genomföra en avtalsuppföljning gentemot 
Front Advokater, med återrapportering till nämnden i augusti 2020. 

• Att inköps- och upphandlingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur 
informationsflödet och beställarkompetensen, från förvaltningens perspektiv, kan bli 
bättre. Denna utredningen ska vara klar och anmälas i nämnden innan 2020 års slut. 

• Att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att löpande sammankalla ansvariga beställare och 
inköpare i stadens bolag och förvaltningar för att informera om ramavtalen juridiska 
tjänster och uppföljning av dessa. 

• Att förvaltningen ska se över beställarutbildningarna för att garantera att de har med sig 
lärdomar om tidsredovisning och fakturering som framkommit i granskningen av Front 
Advokater.  

• Att pågående upphandling av ramavtal juridiska tjänster pausas, för att säkerställa att 
erfarenheter och lärdomar från vårens hantering av Front Advokaters avsteg från 
ramavtalet finns med. Nämnden har att fatta beslut om upphandlingen vid sammanträdet i 
augusti 2020.  

Kommunstyrelsen 
                                          

   
  

Yttrande 
Datum 2020-06-17 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna 
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Att däremot häva ramavtalet, som bara är några få månader från utgång, skulle dra in staden i en 
lång och dyr rättsprocess som man dessutom med stor sannolikhet riskerar att förlora. Detta är 
direkt oansvarigt. Att från politiskt håll peka ut enskilda näringsidkare som man ska eller inte ska 
göra affärer med från stadens sida är direkt olämpligt och ett möjligt brott mot LOU. Alliansen 
kommer därför att rösta avslag till yrkandet, med hänvisning till de åtgärder som man driver i 
nämnden för inköp- och upphandling.  
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Yrkande angående yrkande från D om att 
minska risken för ett ytterligare slöseri av 
göteborgarnas pengar 

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Yrkandet från D avslås. 

I kommunstyrelsen: 

1. Hemställa åt Nämnden för inköp och upphandling att säkerställa att kommande 

upphandlingar görs med avtal som går att häva om en leverantör skickar 

bluffakturor. 

2. Uppdra åt Stadsledningskontoret att vara Nämnden för inköp och upphandling 

behjälplig i detta ärende. 

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa delar Demokraternas ilska över att en leverantör har skickat bluffakturor 

till stadens verksamheter. Detta måste rimligtvis leda till att avtalet hävs och leverantören 

utesluts från kommande avrop från ramavtal.  

Detta är ett arbete som måste ske systematiskt för att säkra att kommande upphandlingar 

blir korrekta och vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer åt Nämnden för inköp och 

upphandling, med stöd från SLK, säkerställer detta. 

I det uppmärksammade fallet med Front advokater menar vi att det mest effektiva är att 

jobba nerifrån och upp om det behövs. Det går betydligt snabbare om nämnden jobbar 

med frågan direkt och frågar efter stöd om det behövs än att, som Demokraterna föreslår, 

vänta på ett fullmäktigebeslut innan arbetet påbörjas. 

Vi är också tveksamma om avtal med enskilda leverantörer ska behandlas av 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bör besluta om frågor av principiell vikt. 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

Datum 2020-06-12 

 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 

  



Yrkande angående yrkande från Demokraterna 
angående att minska risken för ett ytterligare slöseri 
av göteborgarnas pengar 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

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. Inköp- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att ta 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 oktober 2020.  

3. Yrkandet från Demokraterna avslås.  
  

Yrkandet 
 
De senaste månaderna har kontinuerligt missbruk inom stadens ramavtal för juridiska tjänster 
uppdagats. Socialdemokraterna har länge varnat för risken med att låta en alltför stor del av den 
offentliga verksamheten skötas av privata aktörer. Frontaffären är ytterligare ett exempel på det 
resursslöseri som uppstår när vinstdrivande aktörer utnyttjar en snäv och begränsad 
upphandlingslagstiftning. Lagstiftningen medger inte ens att avtal hävs när uppenbart missbruk och 
uppenbar misskötsel har förekommit, som i fallet Front Advokater. Den demokratiska viljan, och den 
allmänna moralen, tvingas stå tillbaka för ett system som tar oproportionellt stor hänsyn till angivet 
pris och betydligt mindre hänsyn till utförandets kvalitet. Riksdagen måste ta sitt ansvar och ändra 
lagstiftningen. Till dess riskerar kommuner att bli sittande med kvalitativt undermåliga men ständigt 
prispressande leverantörer av varor och tjänster. Uppföljning av befintliga avtal blir verkningslös när 
rejäla sanktionsmöjligheter saknas. Alla partier borde ha ett intresse av att sätta stopp för misskötseln.  
 
Staden har ett konstant behov av juridiska tjänster, såväl inom förvaltningar som bolag. Vissa 
tendenser tyder dessutom på att behovet är gradvis ökande; NPM-system och marknadsexperiment i 
den offentliga sektorn medför mängder av krav på avtal, avrop och anbud. Att vända denna utveckling, 
och gå i riktning mot en tillitsbaserad förvaltning, kräver en annan politisk majoritet och 
genomgripande reformer av den kommunala sektorn. Men även med dagens bristfälliga spelregler 
måste medborgarna kunna lita på att de folkvalda säkerställer ordning och reda avseende såväl 

Kommunstyrelsen 

  
  
  

Yrkande  
2020-06-17 
 

Socialdemokraterna 
  



juridiska tjänster som skattepengarna. Nämnder och bolag måste ha möjligheten att vända sig till sin 
egen stad innan man vänder sig till marknaden. I syfte att väsentligt minska kostnaderna för externa 
juridiska tjänster, bryta beroendet av externa advokatfirmor och förstärka stadens egen juridiska 
kompetens vill vi därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att omedelbart inleda ett arbete med att 
samordna och utöka stadens juridiska kompetens. För att ytterligare minska risken för slarv och 
missbruk behöver stadens kompetens som beställare av varor och tjänster förbättras brett, i hela linjen, 
i alla bolag och i alla förvaltningar. Inköp- och upphandlingsnämnden får därför i uppdrag att 
skyndsamt ta fram en plan för hur denna förbättring av det offentliga inköpsarbetet ska kunna 
genomföras.  
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Tilläggsyrkande angående – Minska risken för 
ett ytterligare slöseri av göteborgarnas 
pengar 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1) Stadens förvaltningar och bolag får i uppdrag att redovisa de verksamheter som 
Göteborgs kommun enligt lag är skyldig att driva. Rapporterna ska rubriceras 
med respektive lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå. 
 

2) SLK ges i uppdrag att sammanfatta rapporterna och summera budgetposterna 
för förvaltningarna och bolagen under respektive lagparagraf. 
 

3) Rapporten ska uppdateras årligen av SLK och levereras till kommunstyrelsen 
inför budgetprocessen. 

I Kommunstyrelsen och Fullmäktige 

1) I Övrigt bifalla förslaget från Demokraterna 

Yrkandet 
Varje förslösad skattekrona är stöld från folket. 
 
Alla kommuner är enligt svensk lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Det finns med andra ord 
ett minimikrav som Göteborgs kommuns budget måste innehålla. Alla andra verksamheter 
utöver detta är frivilliga och beslutas efter politiska prioriteringar.  
 
SKL listar dessa obligatoriska områden: 

• Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg) 

• För-, grund- och gymnasieskola 

• Plan och byggfrågor 

• Miljö- och hälsoskydd 

• Renhållning och avfallshantering 

• Vatten och avlopp 

• Räddningstjänst 

Kommunstyrelsen  
  
  

 
Tilläggsyrkande 
 
2020-06-03 
 

Ärende: 2.1.16 
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• Civilt försvar 

• Biblioteksverksamhet 

• Bostäder 

 

För att underlätta kommande budgetprocesser och öka transparensen gentemot 
väljarna är det önskvärt att alla får ta del av den lagstadgade kostnad Göteborgs 
kommun har. Därefter adderar partierna sina prioriteringar. Allt pekar på att vi går mot 
ekonomiskt kärvare tider. Att i det läget kunna peka på fakta och påvisa vad som faktiskt 
är lagstiftade kostnader respektive politiska prioriteringar, vore en styrka inte bara för 
staden utan även för demokratin. 
 
Kulturnämnden har gemensamt röstat igenom ett förslag från L, M och KD (26/8-2019) 
att ge ett liknande uppdrag till kulturförvaltningen. Nu efterlyser vi det samma i övriga 
förvaltningar och bolag som bedriver lagstadgad verksamhet. 

För att få en övergripande bild av de lagstyrda verksamheterna behöver man en 
strukturerad och hanterbar rapport av dessa verksamheter samt deras lagstadgade 
kostnader. Detta kan uppnås om samtliga förvaltningar och bolag ges i uppdrag att 
redovisa dessa kostnader. Redovisningen ska ske genom rapporter som innehåller 
rubriceringar med hänvisning till respektive lagparagraf.  
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Yrkande om att minska risken för ett 
ytterligare slöseri av göteborgarnas pengar 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag och att samordna stadens samlade juridiska 

resurser för att minimera behovet av, och helst helt kunna undvika, externa avrop 

från ramavtalet med Front Advokater. 

2. Stadens politiska nämnder och styrelser uppmanas till stor återhållsamhet och 

noggrannhet vid övervägande att avropa externt juridiskt stöd från ramavtalet.  

I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att starta processen med att från stadens sida 

häva ramavtalet med Front Advokater   

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att redovisa när och på vilka sätt Göteborgs 

stad i övrigt kan avveckla ramavtalet med Front Advokater. 

Yrkandet 
Fronts Advokater har ramavtal med Göteborgs stad. I en lång rad granskande artiklar i 

GP och i flera utredningar konstateras allvarliga felaktigheter. Till exempel att 7 av 10 

fakturor är undermåliga och inte uppfyller kraven i ramavtalet. Okvalificerad arbetskraft 

misstänks ha debiterats som jurister. 

Trots alla mycket detaljerade och trovärdiga avslöjanden i media kring Front Advokaters 

faktureringsmetoder, bedömer Inköp- och upphandlingsnämnden att det inte föreligger 

tillräckliga skäl för att häva ramavtalet. Vidare har beställningsstoppet hävts och stadens 

förvaltningar och bolag har därmed möjlighet att ta advokatbyråns tjänster i anspråk igen. 

Juridik må vara svårt och komplicerat. Men att skydda göteborgarnas skattepengar borde 

vara mindre komplicerat. Vi vill därför ge stadsledningskontoret och juridiska 

avdelningen i uppdrag att samordna kommunens juridiska kompetens i förvaltningar och 

bolag för att så långt möjligt lösa juridiska uppdrag med hjälp av stadens egen personal.  

Vidare att kommunfullmäktige uppmanar samtliga valda nämnder och styrelser till stor 

återhållsamhet och noggrannhet vid överväganden att avropa externt juridiskt stöd från 

ramavtalet. 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2020-05-27 

 

(D) 

  

Nytt ärende 


	Handling 2020 nr 169
	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
	Kommunstyrelsens förslag

	2.2.16_20200617.pdf
	Yrkande angående – Göteborgs Stad ställer sig inte bakom konstverket ”Evig anställning”
	Förslag till beslut
	Yrkandet

	yrk_S_2.2.16_20200617.pdf
	Yrkande angående – Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad ställer sig inte bakom konstverket ”Evig anställning
	Förslag till beslut
	Yrkandet



	2.1.16_20200617.pdf
	till_yrk_SD_2.1.16_20200603.pdf
	Tilläggsyrkande angående – Minska risken för ett ytterligare slöseri av göteborgarnas pengar
	Förslag till beslut
	Yrkandet Varje förslösad skattekrona är stöld från folket.  Alla kommuner är enligt svensk lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Det finns med andra ord ett minimikrav som Göteborgs kommuns budget måste innehålla. Alla andra verksamheter utöver dett...


	yrk_S_2.1.16_20200617.pdf
	Yrkande angående yrkande från Demokraterna angående att minska risken för ett ytterligare slöseri av göteborgarnas pengar
	Förslag till beslut
	Yrkandet


	yttr_MLCKD_2.1.16_20200617.pdf
	Yttrande angående – Yrkande från Demokraterna om att minska risken för ett ytterligare slöseri av göteborgarnas pengar
	Yttrandet






