
omas RoMn 

Generaldirektör Charlotte Driving 

Rätts- och avdelningschef 

Domstolsverket kommer under november 2022 att fastställa de taxor som 

runda på timkostnadsnormen. 
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gg  DOMSTOLSVERKET Datum Diarienummer 

Ckt33  SVERIGES DOMSTOLAR 2022-09-23 DOV 2022/211 

Regeringskansliet 

justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

Timkostnadsnorm för 2023 
Enligt 3 § förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälps-

området ska Domstolsverket före utgången av september månad varje år ge 

in underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnads-

norm. För utförande av uppdraget har Domstolsverket utgått från den 

modell för beräkning av timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet som 

regeringen fattade beslut om den 9 november 2017 (Ju2017/08665/DOM). 

Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen för år 2023 räknas upp med 

34 kr eller 2,32342 procent i förhållande till timkostnadsnormen för år 2022. 

Timkostnadsnormen skulle då bli 1 476 kr exklusive mervärdesskatt för de 

rättsliga biträden som innehar eller kan åberopa F-skattsedel. För de rätts-

liga biträden som saknar och inte kan åberopa F-skattsedel föreslår 

Domstolsverket att timkostnadsnormen fastställs till 1 123 kr (1 476/1,3142). 

Domstolsverkets beräkningar redovisas i bilaga 1. 

Sveriges advokatsamfund och Akavia har beretts tillfälle till samråd. Samråd 

har inte påkallats men följande synpunkter har lämnats. 

Sveriges advokatsamfund har konstaterat att årets föreslagna höjning av tim-

kostnadsnormen är en viss förbättring i jämförelse med föregående års 

höjning. Dock anför samfundet att de, mot bakgrund av tidigare framförda 

argument, beklagar den näst intill obefintliga förändringen som föreslås av 

timkostnadsnormen för kommande år. 

Akavia har anfört att ingångsvärdet är för lågt, vilket innebär att uppräkning-

arna görs från en nivå som från början var för låg. Därtill påverkas beräk-

ningsmodellen av att indexet tar hänsyn till en händelseutveckling som ligger 

för långt tillbaka i tiden. Med tanke på den snabba förändring i inflationstak-

ten som har varit under 2022 framstår en ökning av timkostnadsnormen 

med endast drygt 2,3 % som otillräcklig. Akavia anser vidare att det vore 

lämpligt att vikta valt index mot förändringen i KPI, där förändring i index 

följer händelseutvecklingen mer i närtid. På så sätt skulle timkostnadsnor-

men mer korrekt följa de verkliga kostnaderna för advokater och rättsliga 

biträden. 
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Ekonomiavdelningen 

Beräkning av timkostnadsnorm 2023 

Timkostnadsnormen för 2023 utgår från 2022 års belopp och höjs med föränd-
ringen mellan 2020 och 2021 års index enligt nedanstående tabell publicerad av 
Statistiska Centralbyrån. 

Tabellen som används har basar 2015 och produktgrupp SPIN 2015. 
http://www.statistikdataba-

 

sen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START PR PRO301 PRO301K/TPI2015Ar15/t 
able/tableViewLayout1/?rxid=b67f5bcf-bc15-4565-8df0-dld900535994 

Resultat 

M TJÄNSTER INOM JURIDIK. EKONOMI, 107.6 110.1 

VETENSKAP OCH TEKNIK 

Index år 2021: 110,1 

Index år 2020: 107,6 

Procentuell ökning: 110,1/107,6= 1,0232342 d.v.s. 2,32342 % 

Timkostnadsnorm 2022: 1 442 kr 

Ny timkostnadsnorm 2023: 1 442 * 1,0232342=1 475,50372 avrundat 1 476 kr. 

Höjning i kronor: 34 kr 
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