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Kommentarer till beräkning av timkostnadsnorm för 
2017 
 

Metod för beräkning av timkostnadsnorm 
Metoden innebär att timkostnadsnormen för år 2000, som byggde på de all-
männa advokatbyråernas kostnader, utgör bas för de framtida beräkningarna och 
att den debiterbara tiden tills vidare ligger fast på nivån 72,5 procent. För de 
kostnadskomponenter som ingår i normen, lönekostnader och lönebikostnader 
för jurister, lönekostnader och lönebikostnader för biträden, lokalkostnader samt 
övriga kostnader, görs en omräkning med hänsyn till förändringar i kostnadsni-
vån för var och en av komponenterna. 

Enligt regeringsbeslut den 13 september 2007 (Ju2007/5982/DOM) ska Dom-
stolsverket vid beräkningen av förslag till ny timkostnadsnorm ta hänsyn till 
kostnadsutvecklingen för de tre senaste åren. Underlaget ska även möjliggöra att 
fastställa en särskilt anpassad timkostnadsnorm för sådana rättsliga biträden som 
saknar och inte kan åberopa F-skattsedel. 

I rapporten Uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm (DV-
rapport 2006:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag) föreslog Domstolsverket 
en modell för uppräkning av timkostnadsnormen efter att hänsyn tagits till kost-
nadsutvecklingen för de tre senaste åren. Modellen innebar att tre års ökningar 
av timkostnadsnormen enligt fastställd metod dividerades med tre och detta ge-
nomsnittliga ökningstal användes för omräkning av föregående års timkostnads-
norm. I enlighet med denna modell beräknas för 2017 först en timkostnadsnorm 
enligt den tidigare fastställda metoden. Därefter divideras ökningarna för 2015, 
2016 och 2017 med tre enligt den fastställda metoden och detta genomsnittliga 
ökningstal används för omräkning av 2016 års fastställda timkostnadsnorm. 
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Lönekostnader jurister exklusive lönebikostnader 
Aktuella lönekostnader ska enligt metoden omräknas med den procentuella år-
liga utvecklingen av genomsnittliga månadslöner för ordinarie domare på råds-
nivå och icke ordinarie domare (assessorer och fiskaler) inom Sveriges Domsto-
lar samt för kammaråklagare och assistentåklagare inom Åklagarmyndigheten. 
Uppgifter om löner för augusti månad varje år inhämtas från Domstolsverkets 
och Åklagarmyndighetens lönesystem och används för omräkningen.  

Domstolsverket föreslår att lönekostnaderna omräknas med 1,88 procent enligt 
nedanstående tabell. Inom Åklagarmyndigheten har löneutvecklingen varit 0,98 
procent under perioden augusti 2015 - augusti 2016.  Inom Sveriges Domstolar 
har löneutvecklingen uppgått till 2,21 procent.  

 
 

I beräkningen har den genomsnittliga månadslönen inom respektive personalkategori avseende augusti 2015 
samt augusti 2016 använts. Förändringen mellan åren har beräknats och därefter viktas utifrån totalt antal 
anställda inom dessa kategorier för att få fram löneförändringen mellan åren. Den ligger sedan till grund för 
uppräkningen av lönekostnadsdelen avseende jurister i timkostnaden enligt fastställd modell. Detta är således 
inte att jämföra med de avtalsenliga löneökningarna.  

Lönebikostnader jurister 
Lönebikostnader ska enligt den fastställda metoden omräknas med löneutveckl-
ingen, men korrigerat med förändringar i de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. I 
självkostnadsberäkningen för de allmänna advokatbyråerna uppgick lönebikost-
naderna till 49,2 procent. De bestod av semestertillägg, arbetsgivaravgifter och 
försäkringspremier, avgifter till kompletterande ålderspension, särskild löneskatt, 
avgifter till Trygghetsstiftelsen samt kostförmåner m.m. Lönebikostnaderna ska 
utgå från de allmänna advokatbyråernas nivå och variera med förändringar i de 
lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Arbetsgivaravgifterna avseende år 2017 har 

JURISTLÖNEKALKYL
     Förändring 2015-2016

Tjänstebenämning Antal Genom- Antal Genom- Procent Viktat Antal
snittslön snittslön

Sveriges Domstolar
Hovrättsassessor 244 40777 257 41260 1,18 0,15 13
Hovrättsfiskal 148 33257 153 34141 2,66 0,21 5
Hovrättsråd 120 60903 121 62512 2,64 0,17 1
Hovrättsråd vice ordf. 53 71108 52 73056 2,74 0,08 -1
Kammarrättsassessor 83 40881 96 41281 0,98 0,04 13
Kammarrättsfiskal 53 33036 64 33933 2,72 0,08 11
Kammarrättsråd 88 60797 85 62296 2,47 0,11 -3
Kammarrättsråd vice ordf. 22 71877 22 73355 2,06 0,02 0
Adjungerad ledamot 149 38655 128 39410 1,95 0,15 -21
Extern adjungerad ledamot 4 48025 9 47578 -0,93 0,00 5
Förvaltningsrättsassessor 1 44600 1 44600 0,00 0,00 0
Förvaltningsrättsfiskal 69 35055 72 36050 2,84 0,10 3
Justitiesekreterare 83 47043 74 48537 3,18 0,14 -9
Rådman 620 61010 606 62479 2,41 0,79 -14
Tingsfiskal 154 35346 158 36042 1,97 0,16 4
Summa 1 891 1891 28,85 2,21 7
Åklagarmyndigheten
Kammaråklagare 590 50 100 623 50 585 0,97 0,84 33
Assistentåklagare 94 34 700 99 35 073 1,07 0,15 5
Summa 684 722 2,04 0,98 38

 Viktad procentuell förändring Sveriges Domstolar och Åklagarmyndigheten 1,88

Augusti 2015 Augusti 2016
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inte beslutats ännu. Beräkningen grundar sig på att arbetsgivaravgiften kommer 
att kvarstå på 2016 års nivå d v s 31,42 procent även 2017. Posten lönebikostna-
der förändras därför inte utan uppgår till 47,7 procent enligt befintlig kalkyl. Lö-
nebikostnad exklusive arbetsgivaravgifter utgör även fortsättningsvis 16,28 pro-
cent.  

Lönekostnader biträden (inkl. lönebikostnader) 
Lönekostnader för biträden ska enligt den fastställda metoden omräknas med 
löneutvecklingen för personal som är ansluten till ST. Löneutvecklingen för 
domstolssekreterare/domstolshandläggare inom Sveriges Domstolar har varit 
2,36 % procent under perioden augusti 2015 – augusti 2016. 

Lokalkostnader 
Lokalkostnaderna ska enligt beräkningsmetoden omräknas utifrån förändringar i 
Ekonomistyrningsverkets s.k. rikthyror som fastställs årligen för olika rikthyres-
områden. Antalet inkomna mål (tvistemål exklusive gemensam ansökan och 
brottmål exklusive notariemål) till tingsrätterna de tre senaste åren har använts 
som vikt för sammanvägning av förändringarna i dessa områden. Tingsrätterna 
har hänförts till det rikthyresområde som gäller för den kommun där respektive 
tingsrätt är belägen.  

För 2016 har rikthyresnivån ökat i samtliga sju områden. Det har förekommit en 
del förändringar av kommuners inplacering i rikthyresområde innevarande år. 

Domstolsverket föreslår en omräkning med 5,91 procent för denna komponent 
enligt nedanstående beräkning. 

 
 

Rikthyresområde Rikthyra Rikthyra Antal mål      Förändring
2016 2017 1) Procent Viktat

1 Stockholm innanför tullarna 2 875 3 075 11 545 6,96 0,55

2
Stockholm utanför tullarna, 
Solna och Sundbyberg 1 650 1 750 7 357 6,06 0,31

3
Göteborg, Malmö, Uppsala, 
Danderyd och Nacka 1 400 1 475 25 555 5,36 0,94

4
Kommuner nära Stockholm 
och vissa andra städer 1 125 1 200 52 219 6,67 2,40

5 Övriga kommuner 1 950 1 000 22 021 5,26 0,80

6 Övriga kommuner 2 850 900 16 231 5,88 0,66

7 Övriga kommuner 3 700 725 10 405 3,57 0,26

Summa 145 333

Viktad procentuell förändring 5,91

1) Genomsnitt av inkomna mål de senaste tre åren, dvs. juli 2014 - juni 2016
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Övriga kostnader 
De övriga kostnaderna ska enligt den fastställda metoden omräknas med kon-
sumentprisindex (KPI), som var 312,81 i augusti 2015 och 316,38 i augusti 2016. 
Utvecklingen under denna period var således en ökning med 1,14 procent. 
Domstolsverket föreslår att den konstaterade utvecklingen 1,14 procent används 
för omräkningen. 

Domstolsverkets förslag 
Domstolsverkets förslag till ny timkostnadsnorm för de rättsliga biträden som 
innehar eller kan åberopa F-skattsedel är 1 342 kr exklusive mervärdeskatt. Det 
innebär en höjning med 19 kr (1,44 procent) i jämförelse med tidigare år (1 323 
kr). För de rättsliga biträden som saknar och inte kan åberopa F-skattsedel före-
slår Domstolsverket att timkostnadsnormen fastställs till 1 021 kr (1 
342/1,3142). 
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Kommentarer till beräkning av timkostnadsnorm för 2017



Metod för beräkning av timkostnadsnorm

Metoden innebär att timkostnadsnormen för år 2000, som byggde på de allmänna advokatbyråernas kostnader, utgör bas för de framtida beräkningarna och att den debiterbara tiden tills vidare ligger fast på nivån 72,5 procent. För de kostnadskomponenter som ingår i normen, lönekostnader och lönebikostnader för jurister, lönekostnader och lönebikostnader för biträden, lokalkostnader samt övriga kostnader, görs en omräkning med hänsyn till förändringar i kostnadsnivån för var och en av komponenterna.

Enligt regeringsbeslut den 13 september 2007 (Ju2007/5982/DOM) ska Domstolsverket vid beräkningen av förslag till ny timkostnadsnorm ta hänsyn till kostnadsutvecklingen för de tre senaste åren. Underlaget ska även möjliggöra att fastställa en särskilt anpassad timkostnadsnorm för sådana rättsliga biträden som saknar och inte kan åberopa F-skattsedel.

I rapporten Uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm (DV-rapport 2006:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag) föreslog Domstolsverket en modell för uppräkning av timkostnadsnormen efter att hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen för de tre senaste åren. Modellen innebar att tre års ökningar av timkostnadsnormen enligt fastställd metod dividerades med tre och detta genomsnittliga ökningstal användes för omräkning av föregående års timkostnadsnorm. I enlighet med denna modell beräknas för 2017 först en timkostnadsnorm enligt den tidigare fastställda metoden. Därefter divideras ökningarna för 2015, 2016 och 2017 med tre enligt den fastställda metoden och detta genomsnittliga ökningstal används för omräkning av 2016 års fastställda timkostnadsnorm.




Lönekostnader jurister exklusive lönebikostnader

Aktuella lönekostnader ska enligt metoden omräknas med den procentuella årliga utvecklingen av genomsnittliga månadslöner för ordinarie domare på rådsnivå och icke ordinarie domare (assessorer och fiskaler) inom Sveriges Domstolar samt för kammaråklagare och assistentåklagare inom Åklagarmyndigheten. Uppgifter om löner för augusti månad varje år inhämtas från Domstolsverkets och Åklagarmyndighetens lönesystem och används för omräkningen. 

Domstolsverket föreslår att lönekostnaderna omräknas med 1,88 procent enligt nedanstående tabell. Inom Åklagarmyndigheten har löneutvecklingen varit 0,98 procent under perioden augusti 2015 - augusti 2016.  Inom Sveriges Domstolar har löneutvecklingen uppgått till 2,21 procent. 





I beräkningen har den genomsnittliga månadslönen inom respektive personalkategori avseende augusti 2015 samt augusti 2016 använts. Förändringen mellan åren har beräknats och därefter viktas utifrån totalt antal anställda inom dessa kategorier för att få fram löneförändringen mellan åren. Den ligger sedan till grund för uppräkningen av lönekostnadsdelen avseende jurister i timkostnaden enligt fastställd modell. Detta är således inte att jämföra med de avtalsenliga löneökningarna. 

Lönebikostnader jurister

Lönebikostnader ska enligt den fastställda metoden omräknas med löneutvecklingen, men korrigerat med förändringar i de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. I självkostnadsberäkningen för de allmänna advokatbyråerna uppgick lönebikostnaderna till 49,2 procent. De bestod av semestertillägg, arbetsgivaravgifter och försäkringspremier, avgifter till kompletterande ålderspension, särskild löneskatt, avgifter till Trygghetsstiftelsen samt kostförmåner m.m. Lönebikostnaderna ska utgå från de allmänna advokatbyråernas nivå och variera med förändringar i de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Arbetsgivaravgifterna avseende år 2017 har inte beslutats ännu. Beräkningen grundar sig på att arbetsgivaravgiften kommer att kvarstå på 2016 års nivå d v s 31,42 procent även 2017. Posten lönebikostnader förändras därför inte utan uppgår till 47,7 procent enligt befintlig kalkyl. Lönebikostnad exklusive arbetsgivaravgifter utgör även fortsättningsvis 16,28 procent. 

Lönekostnader biträden (inkl. lönebikostnader)

Lönekostnader för biträden ska enligt den fastställda metoden omräknas med löneutvecklingen för personal som är ansluten till ST. Löneutvecklingen för domstolssekreterare/domstolshandläggare inom Sveriges Domstolar har varit 2,36 % procent under perioden augusti 2015 – augusti 2016.

Lokalkostnader

Lokalkostnaderna ska enligt beräkningsmetoden omräknas utifrån förändringar i Ekonomistyrningsverkets s.k. rikthyror som fastställs årligen för olika rikthyresområden. Antalet inkomna mål (tvistemål exklusive gemensam ansökan och brottmål exklusive notariemål) till tingsrätterna de tre senaste åren har använts som vikt för sammanvägning av förändringarna i dessa områden. Tingsrätterna har hänförts till det rikthyresområde som gäller för den kommun där respektive tingsrätt är belägen. 

För 2016 har rikthyresnivån ökat i samtliga sju områden. Det har förekommit en del förändringar av kommuners inplacering i rikthyresområde innevarande år.

Domstolsverket föreslår en omräkning med 5,91 procent för denna komponent enligt nedanstående beräkning.





Övriga kostnader

De övriga kostnaderna ska enligt den fastställda metoden omräknas med konsumentprisindex (KPI), som var 312,81 i augusti 2015 och 316,38 i augusti 2016. Utvecklingen under denna period var således en ökning med 1,14 procent. Domstolsverket föreslår att den konstaterade utvecklingen 1,14 procent används för omräkningen.

Domstolsverkets förslag

Domstolsverkets förslag till ny timkostnadsnorm för de rättsliga biträden som innehar eller kan åberopa F-skattsedel är 1 342 kr exklusive mervärdeskatt. Det innebär en höjning med 19 kr (1,44 procent) i jämförelse med tidigare år (1 323 kr). För de rättsliga biträden som saknar och inte kan åberopa F-skattsedel föreslår Domstolsverket att timkostnadsnormen fastställs till 1 021 kr (1 342/1,3142).
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JURISTLÖNEKALKYL


     Förändring 2015-2016


TjänstebenämningAntalGenom-AntalGenom-ProcentViktatAntal


snittslönsnittslön


Sveriges Domstolar


Hovrättsassessor24440777257412601,180,1513


Hovrättsfiskal14833257153341412,660,215


Hovrättsråd12060903121625122,640,171


Hovrättsråd vice ordf.537110852730562,740,08-1


Kammarrättsassessor834088196412810,980,0413


Kammarrättsfiskal533303664339332,720,0811


Kammarrättsråd886079785622962,470,11-3


Kammarrättsråd vice ordf.227187722733552,060,020


Adjungerad ledamot14938655128394101,950,15-21


Extern adjungerad ledamot448025947578-0,930,005


Förvaltningsrättsassessor1446001446000,000,000


Förvaltningsrättsfiskal693505572360502,840,103


Justitiesekreterare834704374485373,180,14-9


Rådman62061010606624792,410,79-14


Tingsfiskal15435346158360421,970,164


Summa1 891189128,852,217


Åklagarmyndigheten


Kammaråklagare59050 10062350 5850,970,8433


Assistentåklagare9434 7009935 0731,070,155


Summa6847222,040,9838


 Viktad procentuell förändring Sveriges Domstolar och Åklagarmyndigheten


1,88


Augusti 2015Augusti 2016
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RikthyresområdeRikthyraRikthyraAntal mål     Förändring


201620171)Procent Viktat


1Stockholm innanför tullarna2 8753 07511 5456,960,55


2


Stockholm utanför tullarna, 


Solna och Sundbyberg1 6501 7507 3576,060,31


3


Göteborg, Malmö, Uppsala, 


Danderyd och Nacka1 4001 47525 5555,360,94


4


Kommuner nära Stockholm 


och vissa andra städer1 1251 20052 2196,672,40


5Övriga kommuner 19501 00022 0215,260,80


6Övriga kommuner 285090016 2315,880,66


7Övriga kommuner 370072510 4053,570,26


Summa145 333


Viktad procentuell förändring5,91


1) Genomsnitt av inkomna mål de senaste tre åren, dvs. juli 2014 - juni 2016
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