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Uppdrag till Domstolsverket att ta fram underlag for fastställande av 
inkomstgränsen för rätt till rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att ta fram underlag för fast- 
ställande av inkomstgränsen för rätt till rättshjälp enligt 6 § rättshjälps- 
lagen (1996:1619). Domstolsverket skall också lämna förslag på 
inkomstgräns. 

i uppdraget ingår att undersöka behovet av och, om det finns behov, 
lämna förslag till justeringar i avgiftssystemet i rättshjälpslagen. 

Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004. 

Redovisningen skall innehålla en kostnadsanalys. 

Uppdraget 

Vid rättshjälpslagens ikraftträdande den 1 december 1997 fastställdes 
inkomstgränsen för rätt till rättshjälp enligt 6 § rättshjälpslagen till 
210 O00 kr. Den 1 april 1999 justerades inkomstgränsen till nuvarande 
260 000 kr. Höjningen medförde att mer än 90 procent av befolkningen 
kunde få rättshjälp. Den 1 juli 2000 gjordes justeringar i avgiftssystemet. 

Det har inte skett någon ändring av inkomstgränsen sedan den 1 april 
1999. Det finns därför skal att på nytt se över inkomstgränsen. 

Kopians 6vem=thinelse Det bör ges i uppdrag åt Domstolsverket att  ta fram underlag för fast- 
mea' crigini1c.i intygas: ställande av inkomstgränsen. Domstolsverket bör också lämna förslag på 

inkomstgräns. 

Inkomstgränsen bör säkerställa att rättshjälp kan ges till den som annars 
inte skulle ha möjlighet att ta tillvara sina rättsliga intressen. 
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Det bör lämnas ett förslag på inkomstgräns som säkerställer att en 
ungefär lika stor andel av befolkningen som år 1999, då den nu gällande 
inkomstgränsen fastställdes, uppfyller de ekonomiska förutsättningarna 
för att få rättshjälp. Det bör även lämnas förslag på ännu större höjningar 
av inkomstgränsen. 

Förslagen bör åtföljas av en kostnadsanalys. 

Eftersom rättshjälpsavgiften delvis har samband med inkomstgränsen 
bör uppdraget också omfatta en utredning av behovet av en justering av 
avgifterna. 

Samråd skall ske med Rättshjälpsmyndigheten, Socialstyrelsen, 
Riksförsäkringsverket och Sveriges advokatsamfund. 

På regeringens vägnar 

Thomas Bodström 

Charlotta Arvidsson 
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