
2. NÄR GÄLLER SKYDDET? 
2.1 Rättsskyddsersättning lämnas till den som är 
medlem i förbundet vid tillfället för det påstådda  brottet 
och kontinuerligt därefter vid samtliga tidpunkter då 
rätten till ersättning prövas eller beviljad ersättning 
utbetalas.

2.2 Rättsskyddsersättning kan tidigast beviljas från 
det tillfälle då medlem kallas till förhör angående 
brottsmisstanke.

2.3 Medlem är skyldig att begära att anlitad advokat 
förordnas som offentlig försvarare när åtal väcks. Om så 
ej sker upphör skyddet att gälla.

2.4 Skyddet gäller i förundersökning eller brottmål 
som kan komma att leda till allmänt eller enskilt åtal vid 
svensk domstol. Skyddet gäller även vid överprövning i 
högre instans.

RÄTTSSKYDDS ERSÄTTNING
– INFORMATION OCH VILLKOR

RÄTTSSKYDDSERSÄTTNING 
VID TJÄNSTEFELSANSVAR
Rättsskyddsersättningen är till för att hjälpa med
lemmar som blir kallade till förhör och eventuellt 
åtalade för tjänstefel. Den omfattar alla yrkesverksamma 
medlemmar och innebär att förbundet täcker skäliga 
advokat och rättegångskostnader från och med den 
dag man blir kallad till förhör om tjänstefel. Alla som 
arbetar med myndighetsutövning i någon form, både 
som offentlig och som privatanställd, kan ansöka om 
rättsskyddsersättning.

1. VEM HAR RÄTT TILL 
RÄTTSSKYDDSERSÄTTNING?

Skyddet omfattar yrkesverksam medlem i dennes 
huvudsysselsättning. Skyddet omfattar således 
exempelvis inte gärning eller underlåtenhet i bisyssla 
eller i politiskt eller annat uppdrag.

”
Rättsskydds ersättningen är till för 
att hjälpa medlemmar som blir 
kallade till förhör och eventuellt 
åtalade för tjänstefel.
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Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. 
Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar 
idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, itakademiker, 
personalvetare och kommunikatörer. Förbundet är partipolitiskt 
obundet och det näst största förbundet inom Saco. Akavia vill att 
varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning 
genom hela arbetslivet.

akavia.se

3. FÖR VAD GÄLLER SKYDDET?
3.1 OMFATTNING
3.1.1  Skyddet gäller i förundersökning eller brottmål 
avseende tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten i 
samband med myndighetsutövning. Med myndighets
utövning jämställs även handling eller underlåtenhet 
som till sin art är sådan att den kan jämställas med 
myndighetsutövning.

3.1.2  Förbundet ersätter medlems nödvändiga 
och skäliga advokat och rättegångskostnader. Vid 
prövningen av vad som utgör skäliga advokatkostnader 
utgår förbundet från Domstolsverkets vid var tid gällande 
föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i 
tingsrätt och hovrätt. I de fall dessa inte kan tillämpas 
bedöms ett ersättningsanspråk med utgångspunkt i 
den av Domstolsverket fastställda timkostnadsnormen.

3.1.3  Merkostnader för tidsspillan och utlägg som har 
uppstått på grund av att försvararen har sin verksamhet 
långt ifrån den ort där utredningsåtgärder och för
handlingar ägt rum ersätts endast om det föreligger 
särskilda skäl.

3.2 UNDANTAG
3.2.1  Rättsskyddsersättning utgår inte om brottsmiss
tanken avser grovt tjänstefel eller mutbrott. Ersättning 
utgår inte heller om brottsmisstanken alternativt avser 
annat brott än tjänstefel eller sekretessbrott.

3.2.2  Skyddet gäller inte för kostnad för medlems eget 
arbete, förlorad inkomst eller för andra resekostnader än 
med billigaste färdsätt.

3.2.3  Skyddet gäller inte för kostnader som uppstår 
genom medlems egna åtgärder eller egen förskyllan.

4.  ERSÄTTNINGSBELOPP
I varje ersättningsärende är förbundets ersättnings
åtagande begränsat till tre prisbasbelopp per medlem. 
I fall då flera ersättningsärenden anhängiggjorts under 
ett och samma kalenderår kan medlem inte erhålla högre 
ersättning än maximalt tre prisbasbelopp avseende 
detta kalenderår.

5. ÅTGÄRDER FÖR ATT TA DEL 
AV RÄTTSSKYDDSERSÄTTNING

5.1 VAL AV OMBUD
5.1.1  För att skyddet ska gälla måste medlem som 
ombud anlita ledamot av Sveriges Advokatsamfund. 
Medlem ansvarar själv för valet av advokat. För att 
 skyddet ska gälla ansvarar medlem för att anlitat ombud 
tar del av och i förekommande fall följer de anvisningar 
som framgår av detta dokument.

5.1.2  Om medlemmen avser att anlita ett ombud som 
har sin verksamhet långt ifrån den ort där utrednings
åtgärder och förhandlingar kan komma att äga rum får 
medlemmen begära förhandsbesked från förbundet om 
sådana merkostnader som avses i punkt 3.1.3 omfattas 
av rätten till ersättning.

5.2 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING
Medlem som önskar erhålla rättsskyddsersättning 
ska ansöka om detta hos förbundet som tillhanda
håller ansökningsformulär via förbundets hemsida. 
Ifyllt formulär insänds till förbundets kansli tillsammans 
med handlingar av vilka framgår rubricering av brotts
misstanke samt vid vilken tidpunkt den påstått brottsliga 
gärningen eller underlåtenheten ägt rum.

5.3 UTBETALNING
Anlitad advokat debiterar medlem. Ersättning från för
bundet betalas ut till medlem först då förundersökningen 
nedlagts eller laga kraft vunnen dom föreligger och 
efter att begäran om utbetalning insänts till förbundet. 
Förbundet tillhandahåller formulär för begäran om 
utbetalning av ersättning via förbundets hemsida.

6. BEVILJANDE AV 
RÄTTSSKYDDSERSÄTTNING

Ansökan om rättsskyddsersättning samt begäran om 
utbetalning av beviljad ersättning prövas, på delegation 
av förbundsstyrelsen, av förbundets kansli. Kansliet kan 
då anledning därtill föreligger föredra ärende för beslut 
av förbundsstyrelsen.

7. ÖVRIGT
Förbundet förbehåller sig rätten att när som helst, 
dock aldrig med retroaktiv verkan, genom beslut 
av förbundsstyrelsen, genomföra förändringar av 
ovanstående villkor för rättsskyddsersättning.
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