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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
4629-05

meddelad i Stockholm den 12 februari 2009
KLAGANDE
AA

MOTPART
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Stockholm dom den 30 maj 2005 i mål nr 7519-04 (bilaga)
SAKEN
Vårdbidrag
___________________

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsrättens domar och visar målet
åter till länsrätten för ny handläggning.
YRKANDEN M.M.
AA fullföljer sin talan och anför bl.a. följande. Hon har inte tidigare fått hjälp och
fullständig information från Försäkringskassan i fråga om de merkostnader hon är
berättigad till. Hon har på egen hand fått införskaffa denna information. Hon
bifogar till överklagandet bl.a. en förteckning över vilka merkostnader hon haft.
Dok.Id 65265
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-12:00
13:00-15:00
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Försäkringskassan hemställer att Regeringsrätten undanröjer kammarrättens och
länsrättens domar och visar målet åter till länsrätten för ny prövning. Försäkringskassan anför bl.a. följande. I det överklagade beslutet har Försäkringskassan
dragit in ett tidigare beviljat vårdbidrag. I prövningen ingår bedömning av om
vård- och tillsynsbehov och merkostnader grundar rätt till vårdbidrag. Saken vid
Försäkringskassans prövning avsåg således rätten till vårdbidrag. AA har hos
länsrätten anfört att kostnader för bl.a. medicin, telefon och lägervistelse bör
beaktas vid bedömningen av rätten till vårdbidrag. Enligt Försäkringskassans
mening är det fråga om att åberopa nya omständigheter som stöd för yrkandet om
vårdbidrag. Hennes talan får fortfarande anses gälla rätten till vårdbidrag.
Länsrätten borde således vid sin prövning av rätt till vårdbidrag även ha prövat de
av AA i länsrätten angivna kostnaderna. Med hänsyn till att hon i överklagandet
till länsrätten inte närmare angett merkostnadernas storlek borde detta ha utretts
av domstolen eller hade domstolen kunnat återförvisa målet till
Försäkringskassan. Länsrätten skulle inte ha avvisat överklagandet såvitt avser de
ytterligare angivna merkostnaderna. I fråga om dessa merkostnader har i
överklagandet till Regeringsrätten storleken på dessa angetts. Det finns numera
underlag för länsrätten att pröva frågan om rätten till vårdbidrag. –
Försäkringskassan delar domstolarnas bedömning vad avser vård- och
tillsynsbehovet.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Frågan i målet är om det var riktigt av länsrätten att avvisa AAs överklagande i
den del det avsåg ersättning för merkostnader som inte prövats av
Försäkringskassan.
I 37 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) anges att omständighet eller bevis som
klaganden åberopar först i Regeringsrätten får beaktas endast om det föreligger
särskilda skäl. Någon motsvarande bestämmelse finns inte såvitt avser
överklagande till länsrätt och kammarrätt.
Mål om vårdbidrag gäller rätten till vårdbidrag med en viss nivå av prisbasbeloppet. Regeringsrätten finner i likhet med Försäkringskassan att de
merkostnader som AA åberopat i överklagandet till länsrätten enbart utgör nya
omständigheter till stöd för hennes yrkande om fortsatt rätt till vårdbidrag. Hon
har haft rätt att åberopa dessa omständigheter i länsrätten som stöd för sitt yrkande
om vårdbidrag och länsrätten skulle inte ha avvisat hennes begäran om att få de
uppgivna merkostnaderna prövade. Länsrätten kunde antingen själv ha prövat
storleken av merkostnaderna eller återförvisat målet till Försäkringskassan för ny
prövning.
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AA har i Regeringsrätten preciserat storleken på merkostnaderna och åberopat nya
sådana. Regeringsrätten anser med beaktande av 37 § förvaltningsprocesslagen
och instansordningsprincipen att målet ska återförvisas till länsrätten för ny
prövning. Kammarrättens och länsrättens domar ska därför upphävas och målet
visas åter till länsrätten.

Susanne Billum

Kjerstin Nordborg

Annika Brickman

Margit Knutsson

Olle Stenman

Gun Borgstedt
Föredragande regeringsrättssekreterare
Avd. II
Föredraget 2008-12-10

