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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
812-06

meddelad i Stockholm den 12 februari 2009
KLAGANDE
AA
Ombud: BB

MOTPART
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Jönköping dom den 1 december 2005 i mål nr 3143-04 (bilaga)
SAKEN
Vårdbidrag
___________________

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten avslår överklagandet.
YRKANDEN M.M.
AA yrkar att Regeringsrätten ska upphäva kammarrättens dom och fastställa
länsrättens dom. Hon anför bl.a. följande. Genom att bevilja vårdbidrag med 62,5
procent av prisbasbeloppet, men endast för merkostnader, har kammarrätten
Dok.Id 65276
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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frångått Försäkringskassans yrkande. Kammarrätten underkänner utan motivering
merarbete som Försäkringskassan godkänt men det går inte att utläsa vilket
merarbete som kammarrätten inte godtagit. Det finns skäl att bevilja vårdbidrag
för merarbete eftersom CC inte har assistans under dygnets alla timmar och delar
av merarbetet utförs under tid då CC har assistans eller avlösarservice. Till detta
kommer merarbete för DD. Merarbetet uppgår till sammanlagt 31,5 timmar per
vecka.

Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande.
Kammarrätten har inte gått utöver Försäkringskassans yrkande i sin prövning.
Målet gäller fortfarande rätt till vårdbidrag och en fjärdedels vårdbidrag motsvarar
i ersättning ett merkostnadsvårdbidrag om 62,5 procent. I sak vidhåller
Försäkringskassan den inställning som Försäkringskassan hade i kammarrätten.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Enligt 8 § lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, HVL, har en
förälder rätt till vårdbidrag för barn om barnet behöver särskild tillsyn och vård på
grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder eller det
uppkommer merkostnader på grund av barnets sjukdom eller funktionshinder.
Enligt 9 § HVL utges vårdbidrag allt efter tillsyns- och vårdbehovets omfattning
och merkostnadernas storlek som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels
förmån. Hel förmån är, såvitt gäller detta mål, 250 procent av prisbasbeloppet och
partiell förmån tillämplig andel av detta.
Enligt 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får rättens avgörande inte gå
utöver vad som yrkats i målet.
Inledningsvis har Regeringsrätten att ta ställning till om kammarrättens avgörande
gått utöver vad Försäkringskassan yrkat i målet. Regeringsrätten konstaterar i den
delen att ett vårdbidragsmål gäller frågan huruvida rätt till vårdbidrag föreligger
och, om så är fallet, med vilket belopp vårdbidrag ska utgå. Barnets behov av
tillsyn och vård och de merkostnader som uppkommer på grund av barnets
funktionshinder är de omständigheter som ska läggas till grund för bedömningen
av frågan om vårdbidragets storlek.
Försäkringskassan har hos kammarrätten yrkat att AA ska beviljas en fjärdedels
vårdbidrag, dvs. 62,5 procent av prisbasbeloppet, med en skattefri merkostnadsdel
om 53 procent av prisbasbeloppet. Kammarrätten har funnit att de tillsyns- och
vårdinsatser som barnen behöver – utöver vad som täcks av assistansersättning
och avlösarservice – inte är av den omfattningen att de grundar rätt till vårdbidrag
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men att merkostnaderna får anses uppgå till minst 62,5 procent av
prisbasbeloppet. Kammarrätten har därför bifallit Försäkringskassans yrkande på
så sätt att vårdbidraget bestämts till 62,5 procent av prisbasbeloppet, allt för
merkostnader. Regeringsrätten finner att kammarrätten inte har gått utöver vad
som yrkats i målet.
Såvitt gäller nivån på det vårdbidrag som ska utges gör Regeringsrätten samma
bedömning som kammarrätten. Överklagandet ska därför avslås.
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