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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om granskning av fakturor Front Advokater
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Sammanfattning

Upphandlingsenheten fick i februari 2020 i uppdrag att, med anledning av vad
som framkommit i Göteborgspostens granskning av Front Advokater, genomföra
en översiktlig granskning av faktureringen i de ärenden som kommunen har
anlitat Front.
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Upphandlingsenheten har genomfört en översiktlig genomgång av fakturorna.
Genomgången visar inte några uppenbara felaktigheter vad gäller de fakturerade
beloppen. Beloppen framstår som rimliga i förhållande till de beskrivna
arbetsinsatserna. Vad gäller konsultkostnader generellt är det dock svårt att genom
en fakturagranskning konstatera felaktigheter i antal debiterade timmar.
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Bakgrund

Dåvarande kommundirektör gav den 21 februari 2020 Upphandlingsenheten i
uppdrag att göra en översiktlig kontroll av de inkomna och betalda fakturorna från
Front Advokater AB (Front).
Sedermera begärde den kommunala revisionen att Upphandlingsenheten skulle
redovisa resultatet av kontrollen även för revisionen varför en muntlig redovisning
till revisionen skedde den 16 mars 2020.
Den 27 maj 2020 gav kommundirektören Upphandlingsenheten i uppdrag att
upprätta en skriftlig redogörelse.
Kommunen har under perioden 2014 - 2018 två ramavtalsperioder med Front.
Kommunen samverkar med Göteborgs Stad Inköp och upphandling avseende
ramavtal juridiska tjänster.
Upphandlingsenheten har genomfört en översiktlig genomgång av fakturorna.
Genomgången visar inte några uppenbara felaktigheter vad gäller de fakturerade
beloppen. Beloppen framstår som rimliga i förhållande till de beskrivna
arbetsinsatserna. Utifrån fakturorna med, i förekommande fall, tillhörande
underlag kan det alltså inte styrkas att det skulle vara några felaktigheter vad
gäller antal debiterade timmar. Fakturorna med tillhörande bilagor är betalda och
har granskats och attesterats av två olika personer. Vad gäller konsultkostnader
generellt är det dock svårt att genom en fakturagranskning konstatera felaktigheter
i antal debiterade timmar. För att helt säkert kunna avgöra om rätt antal timmar
har debiterats krävs beställarens ständiga närvaro, vilket naturligtvis inte är
möjligt.
Jämställdhet

Berör ärendet kvinnor, män, flickor eller pojkar? Nej
Synliggör ärendet kvinnor, män, flickor och pojkar? Nej
Kan ärendet få olika effekter för kvinnor och män, flickor och pojkar? Nej
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Hur påverkar ärendet kommunens jämställdhetsmål? Påverkar inte målen

Bedömning

Se bilagd återrapportering.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2020-08-28

KS20.669

Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse om granskning av fakturor Front Advokater
Återrapportering Front Adovkater

Beslutet ska skickas till

Camilla Simonsson
Ekonomichef
Lisa Edler
Upphandlingschef
Stab och utveckling

LERUM1000, v3.0, 2017-05-09

Camilla Simonsson
Ekonomichef

3 (3)

Lisa Edler
Upphandlingschef

