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Domstolsverkets föreskrifter
om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid;

Utkom från trycket
den 13 mars 2020

beslutade den 4 mars 2020
Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen
(1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande.
1 § Offentlig försvarare som biträder gripen eller anhållen
vid polisförhör vardagar kl. 00.00-07.00 och kl. 18.00-24.00,
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton har rätt till ersättning med 2 810 kr per
arbetad timma i anledning av förhöret om
- den offentliga försvararen har förordnats under tingsrätternas beredskap enligt 1 och 1a §§ förordningen
(1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning
av häktningsfrågor m.m. och polisförhöret hålls i anslutning till förordnandet eller
- den offentliga försvararen har förordnats under annan
tid och det är särskilt brådskande att polisförhöret
hålls före nästkommande vardag.
2 § Offentlig försvarare som är berättigad till ersättning för
arbete enligt 1 § har inte rätt till garantiersättning enligt
Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:8) om advokatberedskap.
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3 § Tidsspillan som uppkommer i samband med arbete enligt 1 § ersätts enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS
2019:10) angående beräkning av ersättning för tidsspillan
med 1 285 kr per timme. Detta gäller även om tidsspillan
uppkommer mellan kl. 22.00 och kl. 07.00.
4 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med
de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.
5 § Saknar den offentliga försvararen F-skattsedel ska ersättningen multipliceras med kvoten av 1 068/1 404.
_________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2020.
2. Ersättning enligt dessa föreskrifter ska inte utgå i anledning av arbete som utförts före den 1 april 2020.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tidsspillan
och utlägg som uppkommit före den 1 april 2020.
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