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Bilaga 1 

Stickprovskontroller av fakturor upptagna i sammanställning EY01 och 

EY02 

Front Advokater har låtit genomföra vissa stickprov avseende de fakturor som EY anmärkt har 

”brister”, vilka också lagts till grund för EY:s rapport. Underlaget som EY tagit del av från 

anonyma uppgiftslämnare avser uppdrag för klienter där den i Göteborgsposten namngivna 

juristen är klientansvarig (sid. 11 rapporten). Nedan redovisas de iakttagelser över brister som 

enligt advokatbyrån felaktigt angivits i rapporten. En fullständig granskning har inte hunnit göras 

under den korta period Front Advokater haft till förfogande för sin faktagranskning. Denna 

redogörelse innebär alltså inte att Front Advokater anser att övriga fakturor som inte omnämns är 

korrekt angivna som ”bristande” enligt EY. 

Fördelningen av stickprovskontroller så här långt har fördelats på fem huvudsakliga klienter: 

Trafikkontoret, Egnahemsbolaget, Parkeringsbolaget, Higab och Gårdstensbostäder. Nedan 

redovisas sammanfattningsvis de iakttagelser som gjorts per klient.  

Med reservation för att det har varit svårt att helt följa EY:s granskning då Front Advokater inte 

fått ta del av det underliggande material EY haft till grund för sin analys, kan advokatbyrån 

baserat på EY:s underlag och advokatbyråns egen granskning av underlag i klartext och övrigt 

underlag till stöd för fakturering, konstatera följande.  

Trafikkontoret  

Sammanfattande iakttagelser 

EY har granskat 71 fakturor till ett totalt belopp om drygt 3,1 miljoner kr (anger avrundat då vi 

fått räkna manuellt då vi fått EY:s excelark som pdf). 

Av dessa anger EY att 12 fakturor är helt utan anmärkning. 

I 13 fakturor anges den enda bristen vara att fler än en jurist deltagit vid möte. Det anser inte 

Front Advokater vara en ”brist” då detta har accepterats av klient och därför inte är ett avsteg 

från ramavtalet. Det anges också i EY:s rapport att det kan antas att samtycke till detta finns, 

varför advokatbyrån inte heller uppfattat att EY anser att det är en brist. Denna s.k. ”brist” ska 
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därför räknas bort ur statistiken, varvid dessa 13 fakturor ska adderas till de 12 som är helt utan 

anmärkning. Rätteligen är alltså minst 25 av fakturorna helt utan anmärkning.   

I ett fall tycks det som att tid för praktikant fakturerats (3,1 * 833 kr), vilket kan vara felaktigt och 

kommer i så fall korrigeras. Detta kommer advokatbyrån att följa upp och i så fall gottgöra 

klienten. 

I 8 fakturor anges den enda bristen vara att en yngre jurist utfört arbete. Inte heller i detta 

avseende anser Front Advokater att det föreligger en brist då bemanningen i både uppdrag och 

vid möten har  accepterats av klient – vilket innebär att förfarandet är i full förenlighet med 

ramavtalet. Det anges också i EY:s rapport att bemanningen har redovisats öppet för klient. 

Dessa 8 fakturor ska således också adderas till de ovan angivna 25 fakturorna helt utan 

anmärkningar, innebärande att nu totalt 33 av fakturorna är helt utan anmärkning.  

I 18 fakturor anges att tid omfördelats. Front Advokater har dock vid genomgång noterat att i 

minst 6 av dessa fakturor är anmärkningen direkt felaktig. I de stickprov som gjorts, där tid har 

omfördelats har detta i ett fall sannolikt skett av misstag, och det rör sig endast om mindre 

tidposter som flyttats till annan jurist för att inte tynga fakturan med angivande av jurister med 

vilken kortare intern avstämning skett eller viss kvalitetsgranskning utförts av klientansvarig. Inte 

i något fall har det föranlett att klienten fått betala för annat än faktiskt nedlagd tid. Minst 6 av de 

nämnda 18 fakturorna har alltså felaktigt angivits som att tid omfördelats, vilket ger nu totalt 

minst 39 av fakturorna som ska anges som helt utan anmärkning.  

I 3 fakturor anges att felsummering gjorts. Front Advokater har inte kunnat identifiera några 

felsummeringar baserat på underlag från tidredovisningen. Totalt antal fakturor helt utan 

anmärkning uppgår härmed till minst 42 stycken. Maximalt skulle 29 fakturor kunna ha någon 

form av anmärkning som Front inte kunnat kontrollera, oftast hänförlig till bl.a. den påstådda 

bristen som EY anför i kolumnen ”Brist i faktura 5.2”. Vad dessa brister i så fall skulle kunna 

bestå av, eller vem som ska ansvara för dessa eventuella brister, är dock inte möjligt att identifiera 

i rapporten då det är omöjligt för läsaren att följa statistiken i denna del.  

Det kan sammanfattningsvis konstateras att den av EY redovisade statistiken är felaktig vad avser 

antalet fakturor med ”brister”.  
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Sammanställning av stickprov Trafikkontoret, tabell 1 

Fakturanummer Anmärkning EY Kommentar Front Advokater  

(10) 20742  Tid omfördelad 
Flera jurister på möte 

Lägre tid än vad som framgår av Klartext 
har fakturerats (Registrerad tid: 
74,7/Fakturerad tid:73,7) 
Alla jurister som arbetat i ärendet finns med 
i fakturan. Tid har, som det verkar av 
misstag, endast omfördelats på så sätt att 0,3 
h lagts på DS och minskats i motsvarande 
omfattning på JL.   

 

(12) 20838 Jurist 
Flera jurister på möte 

Front uppfattar att klient accepterat 
bemanningen med denna jurist som EY 
anmärker på, alltså ingen brist.  

Front uppfattar att klient godkänt fler 
jurister vid möte såsom befogat.  
EY anger själva i rapporten att någon sådan 
brist inte föreligger, enligt intervjuer med 
beställarna som i samtliga fall ansett det 
vara befogat med fler än en jurist vid möte. 
Felaktigt angiven brist.    

(13) 20839 Tid omfördelad 
Flera jurister på möte 

Lägre tid än vad som framgår av Klartext 
har fakturerats (Registrerad tid: Klartext 
56,1/Fakturerad tid 55,8).  
Ingen överdebitering har skett. 
Omfördelning av tid för att inte alltför 
många personer ska anges på faktura. RA 
kvalitetsgranskat. 

(14) 20904 Flera på möte Front uppfattar att klient godkänt fler 
jurister vid möte såsom befogat.  
EY anger själva i rapporten att någon sådan 
brist inte föreligger, enligt intervjuer med 
beställarna som i samtliga fall ansett det 
vara befogat med fler än en jurist vid möte. 
Felaktigt angiven brist. 

(15) 20913 Omfördelning av tid 
 

Lägre tid än vad som framgår av Klartext 
har fakturerats (Registrerad tid: Klartext 
13,9/Fakturerad tid 12,9) 
Felaktig anmärkning. 
Någon omfördelning har inte gjorts då 1h 
RA tagits bort vid fakturering. 



 

  4 (13) 

(21) 21050 Omfördelning av tid 
Flera jurister på möte 
 

Lägre tid än vad som framgår av Klartext 
har fakturerats (Registrerad tid: Klartext 
52,7/Fakturerat 51,7) 
JL -1/till EJ +1 för att inte alltför många 
personer ska anges på faktura. 

EY accepterat flera jurister på möte i 
rapporten, se ovan. Felaktigt angiven brist.  
Tagit bort assistenttid, ej fakturerats. 

(28) 21113 Omfördelning av tid 
Jurist 
Flera jurister på möte 

 

Lägre tid än vad som framgår av Klartext 
har fakturerats (Registrerad tid: Klartext 
161/Fakturerat 159,5 

EW+2/RA-2 
För att inte alltför många personer ska anges 
på faktura. RA kvalitetsgranskat. 

(31) 21157 Flera jurister på möte EY inte angivit som brist i rapporten, se 
ovan.  

Felaktigt angiven brist.  

(38) 21320 Flera jurister på möte 
 

EY inte angivit som brist i rapporten, se 
ovan. 
Felaktigt angiven brist. 

(39) 21341 Jurist 

 

Lägre tid än vad som framgår av Klartext 
har fakturerats (registrerad tid: Klartext 
110/Fakturerat 104,4 
Front uppfattar att klient accepterat 
bemanning av uppdrag med den aktuella 
juristen. Felaktigt angiven brist.  
 

(48) 21450 Felsummerad 
Faktura överstiger Klartext 
Jurist 

Lägre tid än vad som framgår av Klartext 
har fakturerats (registrerad tid: Klartext 
61,6/Fakturerat 59,9) 
Summering 58 543,9 kr juristers tid 
Fakturerat 57 850,3 kr Front anser att klient 
accepterat bemanning med den aktuella 
juristen. Felaktigt angiven brist. 
 

(61) 21655 Flera jurister på möte 
 

EY inte angivit som brist i rapporten. Se 
ovan.  
 

(62) 21656 Jurist Lägre tid än vad som framgår av Klartext 
har fakturerats (registrerad tid: Klartext 
75,6/Fakturerat 72,8) 
Front anser att klient accepterat bemanning 
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med den aktuella juristen. Felaktigt angiven 
brist.  

(64) 21658 Jurist Front uppfattar att klient accepterat 
bemanning med den aktuella juristen. 
Felaktigt angiven brist.  
 

(65) 21659 Felsummerad 
Tid omfördelad 
Jurist 
Flera jurister på möte 

Exakt samma tid som i Klartext har 
fakturerats. Klartext 57,3/Fakturerat 57,3 
Förstår inte på vilket sätt EY uppfattar att 
felsummering skett.  
Front uppfattar att klient accepterat jurist. 
EY inte angivit flera på möte som brist i 
rapporten, se ovan. Felaktigt angiven brist. 

(66) 21660 Flera jurister på möte 
 

EY inte angivit flera på möte som brist i 
rapporten, se ovan. Felaktigt angiven brist.  

(67) 21661 Tid omfördelad Exakt samma tid som i Klartext har 
fakturerats. Klartext 18,3/Fakturerat 18,3 
RA -1/KA+1 För att inte tynga fakturan 
med alltför många personer. 
 

(68) 21662 Tid omfördelad 

Flera jurister på möte 

Exakt samma tid som i Klartext har 

fakturerats. Klartext 50,35/Fakturerat 50,3 
Tid för kvalitetsgranskning RA 5 och KA 
0,65 flyttad. För att inte tynga fakturan med 
alltför många personer. 

EY inte angivit flera på möte som brist i 
rapporten, se ovan. Felaktigt angiven brist.  
 

(69) 21663 Tid omfördelad Exakt samma tid som i Klartext har 
fakturerats. Klartext 62/Fakturerat 62 
Tid för kvalitetsgranskning RA 4,5 och KA 
0,55 flyttad. För att inte tynga fakturan med 
alltför många personer. 

(70) 21664 Jurist 
 

Front uppfattar att klient accepterat 
bemanning med aktuell jurist. Felaktigt 
angiven brist. 
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(77) 21717 Omfördelning tid 
Flera jurister på möte 

RA -2/KA+2 
För att inte alltför många personer ska anges 
på faktura. RA kvalitetsgranskat. 
EY inte angivit flera jurister på möte som 
brist i rapporten, se ovan. Felaktigt angiven 
brist.  

(78) 21744 Flera jurister på möte  
 

EY inte angivit flera jurister på möte som 
brist i rapporten, se ovan.  Felaktigt angiven 
brist.  

(80) 21749 Felsummerad 
Omfördelning tid 

Flera jurister på möte 
 

Lägre tid fakturerats än vad som framgår av 
Klartext. 

Klartext 36,9/Fakturerat 35,6 
Strukit tid på ES och två andra jurister som 
inte är med i fakturan men i klartext. 
BO -0,5/KA+0,5 
För att inte tynga fakturan med alltför 
många personer. 
EY har inte angivit flera jurister på möte 
som brist i rapporten, se ovan. Felaktigt 
angiven brist.  

(88) 21928 Jurist 
 

Front uppfattar att klient accepterat 
bemanning med aktuell jurist. Felaktigt 
angiven brist.  

(97) 22005 Flera jurister på möte 
 

EY inte angivit flera jurister på möte som 
brist i rapporten, se ovan. Felaktigt angiven 
brist. 
 

(98) 22004 Jurist 
 

Front uppfattar att klient accepterat 
bemanning med aktuell jurist. Felaktigt 
angiven brist.  
 

(99) 22005 Omfördelning tid 
Jurist 
Flera jurister på möte 

JU –2/TF+2 För att inte tynga fakturan 
med alltför många personer. 
Front uppfattar att klient accepterat 
bemanning med aktuell jurist. Felaktigt 
angiven brist.  

EY inte angivit flera jurister på möte som 
brist i rapporten, se ovan. Felaktigt angiven 
brist.  

(100) 22206 Faktura överstiger tidredovisning. 
 

Klartext 5,2 i summeringen men om man 
tittar på specen i klartext ser man att 
Rolands tid (1,4) endast kommit att anges i 
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belopp och inte tid, vilket justerats i fakturan 
som anger 6,6 h, vilket är korrekt tid.  

(102, 104)  

22009, 22055 

Flera jurister på möte Uppfattar att EY anser att fakturorna är ok. 

(121) 22280 Jurist Front uppfattar att klient accepterat 
bemanning med aktuell jurist. Felaktigt 
angiven brist. 
 

(122) Jurist Front uppfattar att klient accepterat 
bemanning med aktuell jurist. Felaktigt 
angiven brist.  

(138) 22522 Tid i faktura överstiger tidrapport Av konteringsrapport framgår nedlagd tid 1 
h för DS. Här har en manuell justering 
gjorts då tiden inlagd i KT ursprungligen 
den 6 februari 2019 var felaktigt angiven till 
endast 0,2 h.  

(140) Omfördelat tid 

Jurist/Assistent 

Flera personer vid möte 

3,1 h för praktikant har lagts på ALS. Detta 
kommer följas upp av advokatbyrån. 
Anmärkningen kan i detta fall vara korrekt. 

Ingen assistenttid är fakturerad. Felaktigt 
angiven brist. 

EY accepterat flera jurister på möte, se 
ovan. Felaktigt angiven brist.  

(141) 22551 Omfördelat tid 
Flera personer vid möte 

RA -1/JU +1 för att inte tynga fakturan, 
kvalitetsgranskning.  
EY accepterat flera jurister på möte, se 
ovan. Felaktigt angiven brist.  

(146) 22729 Faktura överstiger Klartext 
Jurist 

Av konteringsrapport framgår nedlagd tid 1 
h för DM, av Klartext framgår 0,75 h. Övrig 
tid överensstämmer helt. Manuellt har alltså 
0,25 h lagts till på DM som inte 

ursprungligen registrerats i Klartext som 
avser en slutlig justering som inte kommit 
med i Klartext (innebärande 208,25 kr exkl. 
moms). Front uppfattar att klient accepterat 
bemanning med aktuell jurist. Felaktigt 
angiven brist.  
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(152) 22834 Flera personer vid möte EY accepterat flera jurister på möte i 
rapporten, se ovan. 
Felaktigt angiven brist. 

(172) 23191 Faktura överstiger Klartext Faktura anger 51 h i summeringen och 48 h 
i Klartext på  JU, men om man tittar på 
specen i Klartext har RA 3h som endast 
kommit att anges i belopp och inte tid, 
vilket justerats i fakturan som anger 51 h på 
JU vilket är sammanlagd korrekt tid. En 
omfördelning har gjorts för att inte tynga 
specen, RA-3/JU+3 men JU:s taxa som är 

lägre än RA så om angett RA skulle 
fakturabeloppet ha blivit högre.  
Felaktigt angiven brist vad gäller fakturerad 
tid, faktura överstiger alltså inte Klartext.  

(179) 23291 Faktura överstiger Klartext 
Assistent 
Tid omfördelad 
Flera jurister på möte 

Fakturerad tid understiger inlagd tid i 
Klartext. Fakturerat 55,1/Klartext 56,1, 
pga. felaktigt angivit assistent, den tiden är 
borttagen inför fakturering. 
EY accepterat flera jurister på möte i 
rapporten, se ovan. Felaktigt angiven brist. 
RA-2/MAPA+2 för att inte tynga specen, 
varit intern rådgivning/kvalitetsgranskning 
av RA. 

 

(189) 23515 Flera jurister på möte EY accepterat flera jurister på möte i 
rapporten. Se ovan. Felaktigt angiven brist.  
 

(191) 23533 Flera jurister på möte EY accepterat flera jurister på möte i 
rapporten. Se ovan. Felaktigt angiven brist.  
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Egnahemsbolaget – sammanfattande kommentarer över utförda 

stickprovskontroller 

Tabell 2 

Fakturanummer Anmärkning från EY Kommentar 

21056 5.2 och 5.3 tid omfördelad i 

faktura 

Totaltid: 16,25 h varav JU 5 

och LIRY 11,25.  

Två h har lagts på JU 

(motsvarande taxa) för RA tid 

inlagd den 21 feb (2 h). Gjorts 

för att inte tynga specen med 

för många namn. Tiden dock 

korrekt och så även belopp.  

21057 5.2 och 5.3 tid omfördelad i 

faktura, Jurist 

Totaltid: 14,5 h varav JLO 

3,9, JU 3,5, ASL 7,1.  

1,5 h RA lagts på JU. Se ovan 

kommentar. 

Anmärkning jurist: Front har 

uppfattat att klient accepterat 

bemanning med den aktuella 

juristen.  

Felaktigt angiven brist. 

21434 5.2 och 5.3 tid omfördelad i 

faktura, Jurist 

Totaltid 13,95 h, varav JLO 

4,7, JU 2, ASL 7,25 

Felaktig anmärkning på 

omfördelad tid. Framgår av 

tidrapport att tid förväxlats, 

så att tidrapporten anger JLO: 

2,7 och JU 4. Av misstag har 

istället angivits JLO 4,7 och 

JU 2 på fakturan. Tiden är 

alltså exakt lika hög, liksom 

beloppet, men har felaktigt 

redovisats på förväxlad jurist i 

framtagningen av fakturan.   

Anmärkning jurist: Front har 

uppfattat att klient accepterat 

bemanning med den aktuella 
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juristen.  

Felaktigt angiven brist. 

21448 Jurist Anmärkning jurist: Front har 

uppfattat att klient accepterat 

bemanning med den aktuella 

juristen.  

Felaktigt angiven brist. 

21818 5.2 och 5.3 tid omfördelad i 

faktura, Jurist  

Totalbelopp ex moms enligt 

faktura: 18 405 kr 

Totalbelopp ex moms enligt 

tidsredovisning: 18 405 kr  

Anmärkning jurist: Front har 

uppfattat att klient accepterat 

bemanning med den aktuella 

juristen.  

Felaktigt angiven brist. 

22462 5.2, 5.3 faktura överstiger 

tidredovisning och 5.3 tid 

omfördelad i faktura, 

Assistent 

Totaltid: 11,1 h varav EW 

2,0, RA 0,9, EJ 6,0 och SIJO 

2,2 h.  

Totalbelopp faktura: 12 518 

ex moms. 

Totalbelopp tidrapport: 

(ursprungligt belopp 

11 268,90 kr blev 12 518 kr).  

RA tid (0,9 h) inlagd i 

efterhand – motsvarar 

mellanskillnaden 

Anmärkning Assistent: FEL 

(Assistent MK står med till 

0,3 kr som ej fakturerats).  

Anmärkning 5.3 Tid 

omfördelad i faktura: FEL 

(RA tid tillagd efter utdrag ur 

KT men inte omfördelad på 

någon, inte heller är någon 

annans tid omfördelad) 
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22894 5.2, Felsummerad faktura, 

5.3 tid omfördelad i faktura, 

Assistent 

Totaltid: 142,25 h varav EW 

57,25, KL 16,3 h, HW 1,3 h, 

JU 2 h och AH 65,4 h.  

Totalbelopp faktura 178 344 

kr ex moms. 

Moms: 44 586.  

Summa: 222 930. 

Kan inte se någon 

felsummering. 

Tid i faktura omfördelad så 

att 2082 kr för RA lagts på 

EW (tid: 1,5 h). För att inte 

tynga spec med för många 

namn.  

Anmärkning assistent: FEL. 

Ingen tid fakturerad (eller för 

den delen ”omfördelad”) för 

assistent.  

22900 5.2, Felsummerad faktura, 

5.3 tid omfördelad i faktura, 

Assistent, 5.5 Fler personer 

på möte. 

Totaltid: 32,0 h varav JLO 

16,9, JL 4 timmar, SASO 

11,1 h.  

Totalbelopp faktura 35 520 ex 

moms. Moms 8 880. Inkl 

moms: 44 400 kr. = korrekt. 

Assistent: FEL Assistent MK 

står med till 100 kr men har 

inte fakturerats.  

EY accepterat flera jurister på 

möte i rapporten, se ovan. 

Felaktigt angiven brist. 
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Higab – sammanfattande kommentarer över utförda stickprovskontroller 

Tabell 3 

21625 5.2, Jurist Anmärkning jurist: Front har 
uppfattat att klient accepterat 
bemanning med den aktuella 
juristen.  
Felaktigt angiven brist. 

 

Parkeringsbolaget– sammanfattande kommentarer över utförda 

stickprovskontroller 

Tabell 4 

20736 5.2, 5.3 tid överstiger 
tidrapport, Jurist 

Felaktigt angiven brist 
avseende 5.3. Ingen tid har 
lagts till, inte heller överstiger 
fakturabeloppet ursprungligt 
belopp enligt tidrapport (tvärt 
om har beloppet avrundats 

nedåt). 18,5 h framgår av 
både tidrapport och faktura.  

Anmärkning jurist: Front 
uppfattat att klient accepterat 
bemanningen, därmed 
felaktigt angiven brist.  

 

Gårdstensbostäder – kommentarer över utförda stickprov 

Tabell 5 

22034 Assistent Assistenttid har lagts in som 
tagits bort vid fakturering. 
Tiden framstår som 
fakturerad (markerad med 
”F” i Klartext) men till 0 
(noll) kronor. Felaktig 
anmärkning. 
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22580 Brist i faktura (oklart vilken, 
men möjligen Assistent?) 

I Ä 240, 241 och 245 har 
assistent lagt in tid som tagits 
bort.  I Klartext står det att 
tiden är F, alltså fakturerad. 
Men det är till 0 kr. Tiderna i 
Klartext stämmer helt med 
fakturan. 

23235 Tid omfördelad I Ä249 har KA lagt ner 0,5 

och JL 0,4. Dessa två poster 

har lagts på RA för att 

”rensa” specifikationen från 

för många jurister. Det är 

samma arvodesnivå. 

23547 Flera personer på möte EY accepterat flera jurister på 

möte i rapporten, se ovan. 

Felaktigt angiven brist. 

 

________________________________ 


