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Remissyttrande avseende promemorian Förslag 

till ny föreskrift om rättshjälp 

 

Förvaltningsrätten i Stockholm, som fått rubricerad promemoria på remiss, 

lämnar följande yttrande. 

Allmänt 

Förvaltningsrätten tillstyrker förslaget att verksamhetsstödet för kostnader i 

mål (KIM) ska användas för underrättelser om beslut rörande rättshjälp. 

Synpunkter 

Under rubriken Hur Rättshjälpsmyndigheten ska underrättas om beslut 

under rättegången, sidan 10 i promemorian, anges att om ett besluts-

dokument innehåller flera beslut enligt rättshjälpslagen måste en kopia av 

beslutet även fortsättningsvis skickas till Rättshjälpsmyndigheten, samtidigt 

som beslutet om ersättning ska rapporteras i KIM. Förvaltningsrätten har 

förståelse för att Rättshjälpsmyndigheten behöver få underrättelse om andra 

beslut enligt rättshjälpslagen än ersättningsbesluten, men anser att det 

framöver bör eftersträvas en lösning som innebär att kopior av besluten inte 

alls ska behöva skickas från domstolarna. 

Under rubriken Domstolens slutliga avgörande, sidan 10 i promemorian, 

anges att uppgift om det faktiska antal timmar som ett rättshjälpsbiträde har 

lagt ned i ett mål ska rapporteras i KIM, oavsett hur den slutliga ersättningen 

bestämts. Förvaltningsrätten konstaterar att när en domstol rapporterar 

ersättning till ett offentligt biträde så anges inte faktiskt arbetad tid i KIM. 

För att uppnå ett så enhetligt system som möjligt anser förvaltningsrätten 

därför att det också är eftersträvansvärt att rapporteringen i KIM görs på 

samma sätt avseende ersättning till både offentligt biträde och rättshjälps-

biträde. Förvaltningsrätten konstaterar vidare att det för närvarande inte 

finns någon ruta, kolumn eller annat utrymme i KIM där uppgift om faktiskt 

arbetad tid kan anges, vilket innebär att det behöver införas om rapportering 

av denna uppgift ska göras. 

______________________ 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Maria Eka. I beredningen 

har även kanslienhetschefen Åsa Steiner och ekonomiadministratören 

Therese Eklund Svensson deltagit. 
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