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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 
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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. 
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