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Registrering och avgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedsättning av avgifter 

Årsavgiften och serviceersättningen till 

Advokatsamfundet kan för ledamöter 

och biträdande jurister sättas ned 

under vissa förutsättningar. Detta 

gäller bland annat vid föräldraledighet 

som är längre än nio månader.  

Om du vill att din avgift ska sättas ned 

måste du varje år skicka en skriftlig 

ansökan om nedsättning till 

Advokatsamfundet.  

Läs mer om avgifterna på 

Advokatsamfundets hemsida. 

 

Registrering i matrikeln 

 
Det är möjligt att registrera sig som 

föräldraledig i Advokatsamfundets 

matrikel, vilket är en förutsättning 

för att årsavgiften och 

serviceersättningen ska kunna 

sättas ned vid föräldraledighet.  

En omregistrering kan du göra 

själv efter inloggning på 

Advokatsamfundets hemsida.  

När du är registrerad som 

föräldraledig  i matrikeln omfattas 

du inte av Advokatsamfundets 

ansvarsförsäkring.  

 

För mer information om 

nedsättning kan du kontakta 

Advokatsamfundets 

ekonomiavdelning: 

ekonomi@advokatsamfundet.se  

 

 

 

Om du har frågor kring matrikeln 

kan du kontakta 

Advokatsamfundets registratur: 

info@advokatsamfundet.se 

 

https://www.advokatsamfundet.se/verktyg-for-advokatbyraer/Ekonomi/Om-avgiften/#ledig
https://www.advokatsamfundet.se/verktyg-for-advokatbyraer/Ekonomi/Om-avgiften/
https://www.advokatsamfundet.se/inloggningssida?ReturnUrl=%2fMatrikel%2fMina-uppgifter%2f
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Föräldrapenning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sjukpenninggrundande inkomst 

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om hur det fungerar med 

föräldrapenning, räkna ut ungefär hur mycket du kan få i föräldrapenning 

och läsa om hur du kan skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Det finns också en guide där du kan få svar på bland annat hur SGI 

beräknas och hur den påverkar din ersättning.  

Egenföretagare 

Försäkringskassan har även en särskild sida med 

information om föräldraledighet och vab för 

egenföretagare.  

 

Försäkringskassan har 

lagt ut en 

informationsfilm om SGI 

för företagare på 

YouTube. 

 Verksamt.se har livesänt ett 

webbinarium där 

Försäkringskassan berättar mer 

om vad du ska tänka på när det 

gäller din föräldrapenning. 

 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/nar_barnet_ar_fott/foraldrapenning
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/nar_barnet_ar_fott/foraldrapenning/!ut/p/z1/hc9NC4JAEAbg39LBY874WXTbVEw7mEhlewkNWwV1ZbWkf59Ul6Jsbu_wvDADFGKgdXItWNIVvE7KIR-oedRXtqW4Fq4DI7KRmF6o7CJH3Soz2D8A_hiCQP_16SixjHHgLNVPMHc1A0m4UTQ9UH0_whcYOdIHykqePh8mdarNGVCRnTORCfkihnXedU27kFDCvu9lxjkrM_nEKwm_VXLedhC_S2iqGAtvStNbP7kDCm0Ztg!!/?1dmy&mapping=%2Fprivatpers%2Fsgiguiden&urile=wcm%3apath%3a%2FContentSE_Responsive%2Fprivatpers%2Fforalder%2Fnar_barnet_ar_fott%2Fforaldrapenning%2Ftext_om_foraldrapenning#/?steg=occupation
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foretagare/foraldraforsakringen-for-dig-som-ar-foretagare
https://www.youtube.com/watch?v=PimMJ4uTBNU
https://www.youtube.com/watch?v=LyK8kc8PIIY
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Advokatetiska överväganden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalansvar 

Om du har biträdande jurister i din verksamhet 

behöver du se över och lägga upp en plan för hur 

deras arbete ska kunna övervakas på ett 

betryggande sätt under föräldraledigheten. Läs 

mer om övervakningsplikten i 7.6.2 och 7.6.3 i 

Vägledande regler om god advokatsed med 

tillhörande kommentarer, samt i Advokatetik – 

En praxisgenomgång av Claes Peyron. 

Uppdrag 

I pågående uppdrag behöver du se över hur dessa 

ska hanteras på bästa sätt, bland annat i 

förhållande till kravet på att advokaters uppdrag 

ska utföras med tillbörlig skyndsamhet.  

Se över att det finns en rutin för när du inte kan 

vara närvarande på byrån under viss längre tid – 

både planerad och oplanerad frånvaro – till 

exempel för hantering av post och e-post.  

Om du åtar dig offentliga uppdrag, glöm inte att 

kontakta de domstolar och myndigheter du är 

verksam vid och underrätta dem om att du inte 

kan ta emot fler förordnanden under tiden du är 

föräldraledig. Kontakta även domstolarna och 

myndigheterna i så god tid som möjligt gällande 

eventuella substitutionsfrågor och behov av 

entlediganden.  

Sedan 2021 ges vid 

Advokatsamfundet 

en särski ld kurs om 

principalansvaret i  

advokatverksamhet.  

Läs mer på 

Advokatakademiens 

hemsida. 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/vagledande-regler-om-god-advokatsed-med-kommentarer-juni-2020.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/vagledande-regler-om-god-advokatsed-med-kommentarer-juni-2020.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/peyron_advokatetik_2_uppl.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/peyron_advokatetik_2_uppl.pdf
https://advokatakademien.advokatsamfundet.se/
https://advokatakademien.advokatsamfundet.se/
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Kravet på professionell vidareutbildning 

En advokat ska året efter att inträde i Advokatsamfundet beviljats, varje 

kalenderår genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning. Tillfälliga 

arbetsavbrott, såsom föräldraledighet, berättigar till nedsättning av 

utbildningskravet i förhållande till faktisk årsarbetstid, om arbetsavbrottet 

uppgår till minst tre månader. Detta framgår av Advokatsamfundets 

riktlinjer för vidareutbildning.  

Ett sådant arbetsavbrott ska rapporteras till advokatbyråns revisor.  

Klienter i egen verksamhet 

Om du bedriver verksamhet ensam, kan du 

(utöver substitution) behöva se över vem som har 

möjlighet att ta över dina uppdrag. Du behöver 

informera de klienter som du inte längre har 

möjlighet att biträda att så är fallet.  

Om verksamheten bedrivs i aktiebolagsform 

finns normalt en styrelsesuppleant som är 

advokat. Du kan undersöka om suppleanten kan 

ta över uppdrag efter klientens godkännande. 

Vidare har lokalavdelningarna har ofta god 

kännedom om vilken kompetens som finns på en 

viss ort. Du kan prova att kontakta den avdelning 

du tillhör om du behöver hjälp att hitta en 

advokat som kan ta över dina uppdrag.  

Du kan göra upp en plan tillsammans med 

klienten och den som tar över uppdraget för vad 

som sker när du är tillbaka från 

föräldraledigheten. Det är dock viktigt att ha med 

sig att principen om det fria advokatvalet inte får 

begränsas vid hantering och överlämning av 

uppdrag.  

 

Information om din 

lokalavdelning hittar du 

på Advokatsamfundets 

hemsida 

 

https://www.advokatsamfundet.se/for-vara-ledamoter/Professionell-vidareutbildning/
https://www.advokatsamfundet.se/for-vara-ledamoter/Professionell-vidareutbildning/
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/Om-samfundet/avdelningar/
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/Om-samfundet/avdelningar/
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Föräldraledighet och inträde 

 

 

 

 

 

 

  

Den som ännu inte är advokat  

Huvudregeln är att en sökande under minst tre 

år efter juristexamen ska ha utövat praktiskt 

kvalificerad juridisk verksamhet som anställd 

hos advokat eller för egen räkning, och även ska 

göra det vid tiden för ansökan.  

Frånvaro på grund av sjukdom eller 

föräldraledighet avräknas om den har varat 

sammanlagt en månad eller mer. Frånvaro på 

grund av föräldraledighet vid huvudstyrelsens 

prövning är inte i sig ett hinder för att en 

ansökan ska kunna prövas om den sökande 

uppfyllde treårskravet innan frånvaron.  

 

 

Läs mer i 

Anvisningar för 

ansökan om 

inträde 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/anvisningar-for-ansokan-om-intrade-i-sveriges-advokatsamfund.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/anvisningar-for-ansokan-om-intrade-i-sveriges-advokatsamfund.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/anvisningar-for-ansokan-om-intrade-i-sveriges-advokatsamfund.pdf
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Frågor kring advokatverksamhet och 

föräldraledighet 

 

Har du frågor kring din verksamhet som uppstår i samband med 

föräldraledighet är du välkommen att kontakta Advokatsamfundets kansli.  

 

 

 

 

08-459 03 00  

info@advokatsamfundet.se 


