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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATUPPDRAG 
 
För advokatbyråns tjänster gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god 
advokatsed. 
 
Uppdragets utförande 
 
Klienten får via den anlitade advokaten tillgång till advokatbyråns samlade kompetens i form av 
samtliga jurister. Flera jurister kan, utifrån uppdragets karaktär, komma att arbeta i varje enskilt 
fall. 
 
Arvode 
 
Arvode skall överensstämma med god advokatsed och beräknas efter flera faktorer såsom 
uppdragets art, omfattning och betydelse, den tid som har lagts ner på uppdraget, den erfarenhet, 
den skicklighet och skyndsamhet som uppdraget har krävt samt arbetets resultat. Mervärdesskatt 
tillkommer på advokatbyråns tjänster. 
 
Fakturering 
 
Arvode, omkostnader och utlägg får debiteras löpande genom delfakturering eller á conto. 
Löpande fakturering sker månadsvis eller med annat längre tidsintervall. Advokatbyrån kan också 
välja att fakturera arvode och annan ersättning först sedan uppdraget avslutats. 
 
Advokatbyrån har rätt att debitera förskott på arvode och annan ersättning för uppdraget. 
Förskottet redovisas vid uppdragets avslutande och avräknas således inte från löpande 
fakturering. 
 
Betalning 
 
På fakturabelopp som inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta enligt lag från den dag som infaller 
trettio dagar från fakturadatum. Betalas faktura inte i tid får advokatbyrån upphöra med vidare 
arbete för klienten eller frånträda uppdraget. 
 
Rättsskydd och rättshjälp 
 
Om klienten har en rättsskyddsförsäkring kan klienten under vissa förutsättningar och i viss 
utsträckning få ersättning ur försäkringen för sina advokatkostnader. Rätten till 
försäkringsersättning är vanligen begränsad på olika sätt, t.ex. genom självrisk och takbelopp, 
vilket gör att försäkringsersättningen inte täcker alla kostnader. De viktigaste villkoren för 
försäkringen framgår ofta när försäkringsbolaget skriftligt bekräftar försäkringsfallet. För 
fullständig information om försäkringsvillkoren krävs att klienten tar del av 
försäkringsavtalsbestämmelserna. 
 
Advokatbyrån har rätt att av klienten få arvode och annan ersättning för uppdraget enligt vanliga 
principer även om rättsskydd eller motsvarande utnyttjas. Advokatbyrån är inte bunden av de 
ersättningsnormer som gäller för försäkringen och klienten är betalningsansvarig även för 
fakturabelopp som överstiger försäkringsersättningen. Oberoende av rättsskydd får advokatbyrån 
fakturera ersättning för uppdraget löpande.  
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I vissa fall kan klient, som anlitar advokatbyrån som privatperson, ha rätt till allmän rättshjälp. 
Om allmän rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode. Allmän rättshjälp 
täcker aldrig ersättningsskyldighet för motparts kostnader. 
 
Klient som vill utnyttja rättsskydd eller rättshjälp skall meddela advokatbyrån detta när uppdraget 
lämnas. 
 
Ansvar 
 
Advokatbyrån, som omfattas av obligatorisk ansvarsförsäkring, ansvarar för skada som klient lidit 
endast om skadan vållats av advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. 
Ansvaret skall vara begränsat till vid skadetillfället utfallande försäkringsbelopp enligt den 
ansvarsförsäkring som advokatbyrån har. 
 
Tvist 
 
Är du i något avseende missnöjd med det arbete byrån utfört har du möjlighet att få saken prövad 
hos Konsumenttvistnämnden. 
 
Integritetspolicy 
 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen 
(2016/679/EG)  

Advokatbyrån Sjöström & Partners AB (i det följande Advokatbyrån) är personuppgiftsansvarig 
för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som 
annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna 
personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan 
genomföra nödvändig jävs- och penningtvättkontroll.  

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) 
penningtvättkontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för 
redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av avtal mellan 
dig som klient och Advokatbyrån, samtycke från dig som klient i syfte att fullgöra avtalet mellan 
dig och Advokatbyrån, för att fullgöra rättsliga förpliktelser som Advokatbyrån har, efter 
intresseavvägning enligt art. 6 f Dataskyddsförordningen, för det fall behandlingen är nödvändig 
för att skydda grundläggande intressen och om behandlingen behövs för ett allmänt intresse, för 
det fall behandlingen är nödvändig som ett led i myndighetsutövning.  

För det fall du önskar ta del av ytterligare information om vår integritetspolicy hänvisas till vår 
hemsida eller kontaktuppgifter nedan. 

Kontakta oss på advokat@sjostrompartners.se eller adress nedan om du har några frågor rörande 
vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Rickard Sjöström, Advokatbyrån 
Sjöström & Partners AB, 556520-1489, tel. 0451-14595 eller 0470-740047, 
www.sjostrompartners.se  

 


