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KLAGANDE 
Försäkringskassan 

MOTPART 
 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 23 maj 2019 i mål nr 20048-18, 
se bilaga A 

SAKEN 
Vårdbidrag 
_________________________ 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

Kammarrättens beslut om inhibition upphör därmed att gälla. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten fastställer kassans beslut. 

Kassan för fram bl.a. följande. Habiliteringen i Haninge kommun arbetar 

inte enligt Karlstadmodellen utan erbjuder i stället annan behandling. Den 

behandlingen får anses likvärdig då den utgår i från barnets behov. Att den 

enskilde trots det väljer att arbeta enligt Karlstadmodellen innebär inte att de 

merkostnader som uppstår kan ersättas med vårdbidrag. Det skulle innebära 

att vårdbidrag används för att ersätta en annan huvudmans ansvar. Bristande 

resurser hos en ansvarig huvudman är inte skäl att bevilja vårdbidrag. Att 

kostnader som uppstår i samband med Karlstadmodellen skulle medföra att 

vårdbidrag betalas ut blir ännu märkligare när det är en modell som inte är 

godkänd av alla landsting.  

Föräldern anser att överklagandet ska avslås. Hon för fram bl.a. följande. 

Barnets behov av behandling enligt Karlstadmodellen för sin 

språkutveckling är ostridigt. Varken kommunen eller habiliteringen kan 

erbjuda Karlstadmodellen eller adekvata alternativ i form av kontinuerlig 

behandling. Habiliteringen har begränsade möjligheter att erbjuda 

exempelvis logopedinsatser. Vidare saknar habiliteringen kunskap om 

barnets behov av att använda och utveckla sitt språk.  

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Det som Försäkringskassan har fört fram och vad som i övrigt har 

kommit fram i målet ger inte kammarrätten anledning att göra någon 

annan bedömning än den som förvaltningsrätten har gjort. Överklagandet 

ska därför avslås.  

_________________________ 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 

Annica Lindblom Jörgen van der Stad Elin Schmid 
lagman kammarrättsråd tf. assessor 
ordförande referent 

Julia Vinterskog  
föredragande jurist 
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Dok.Id 1096876 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

115 76 Stockholm 
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KLAGANDE 
Förälder 

MOTPART 
Försäkringskassan 
Processjuridiska enheten 
103 51 Stockholm 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2018-06-08, se bilaga 1 

SAKEN 
Vårdbidrag 
___________________ 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att Förälder 
förklaras ha rätt att få räkna med kostnaderna för 

samtalssessioner och besök hos logoped för språk- och talträning enligt 

Karlstadmodellen och som inte kan fås av offentlig huvudman som 

merkostnad vid beräkningen av vårdbidrag.  

Bilaga A
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YRKANDEN M.M. 

Förälder yrkar att kostnaderna för språkträning via Karlstadmodellen ska 

godtas som merkostnader. Till stöd för sin talan åberopar hon ett remissvar 

från en legitimerad logoped och andra handlingar samt för fram bl.a. 

följande. De har tillämpat Karlstadmodellen för barnets språkträning sedan 

2011 och det är väldigt viktigt för hennes språkut-veckling. Enligt ett 

remissvar från Oralmotoriskt Center på Danderyds sjukhus framgår att 

Karlstadmodellen och dess arbetssätt ses som en central del i hennes 

talträning och en legitimerad logoped rekommenderar att den används. 

Stödet från Habilitering Haninge (habiliteringen) innebär kortare insatser på 

specifika fokusområden. Karlstadmodellen har ett helhetsgrepp där alla 

delar i språkträningen kontinuerligt är i fokus genom ett strukturerat och 

systematiserat arbete som delas upp på viktiga personer i Barnets vardag. 

Medverkan och stöd från logoped är en viktig del i hennes kontinuerliga 

språkträning genom Karlstadmodellen. Aktivt stöd via en logoped genom 

habiliteringen har inte funnits de senaste åren. Som framgår av remissen 

efterfrågade de i februari 2017 fördjupade insatser för Barnets talträning 

och i slutet av maj/juni 2018 erbjöd habiliteringen en logopedkontakt och 

samtal inleddes. I samtalen framkom att logopeden ansåg att 

Karlstadmodellen och dess upplägg är ett bra arbetssätt för Barnet och att 

habiliteringen inte kan erbjuda motvarande arbetssätt med organisering och 

samordning av alla som deltar i Barnets talträning samt att metoden medför 

kontinuitet i metoder och spridning av talträning som gynnar Barnet. Det 

stämmer inte att habiliteringen kan bistå med motsvarande insats och 

kompetens samt att de kan tillgodose Barnets behov av språkträning. I 

augusti 2018 meddelade logopeden att det inte fanns tid att träffa Barnet 

mer. De kan endast bistå med exempelvis diagnostisering, träffa skolan 

någon gång och ge tips men inte samordna och organisera hennes 

språkträning. Det finns ingen tid till att genomföra någon individanpassad 

träning. Inom skolan och dess förvaltning är det ingen som 
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besitter några betydande eller väsentliga kunskaper om Karlstadmodellen. 

Elevhälsan på skolan har uttryckt att de inte har kompetensen att stötta 

barnen. Den enda insatsen Barnet har idag och som ger henne kontinuitet i 

hennes språkträning är via privat språk- och talkonsult. Barnet kan inte 

heller få språk- och talträning hos logopederna på Röstkonsulten AB 

eftersom det upphandlade avtalet med Stockholms läns landsting inte 

innefattar barn med diagnos som är knutna till en habilitering. Varken NN 

kommun eller habiliteringen kan eller vill således erbjuda Karlstadmodellen 

eller adekvata alternativ. Försäkringskassan har också i tidigare bedömning 

och beslut från 2012/2013 godkänt och ersatt kostnader för 

Karlstadmodellen.  

Försäkringskassan motsätter sig ändring av beslutet och för fram bl.a. 

följande. Det är en annan huvudman som är ansvarig för att erbjuda den 

hjälp och stöd Barnet behöver. Habiliteringen arbetar inte enligt Karlstad-

modellen men erbjuder en annan behandling som får anses vara likvärdig 

då den utgår från barnets behov. Att Barnets föräldrar trots det väljer att 

arbeta enligt Karlstadmodellen som inte är en godkänd modell i alla 

landsting medför inte att kostnaderna som uppstår kan godtas som 

merkostnader. Detsamma gäller för anlitandet av en privat logoped. Av de 

åberopade handlingarna framgår att de huvudmän som bär ansvaret för 

Barnets behov av språkträning saknar kunskap eller resurser. Vårdbidraget 

ska dock inte ersätta kostnader som uppstår på grund av att andra 

huvudmän inte levererar de tjänster som de är skyldiga att tillhandahålla.  

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Utgångspunkter för prövningen 

Den 1 januari 2019 har bestämmelserna om vårdbidrag i 22 kap. 

socialförsäkringsbalken (SFB) ersatts (genom lag 2018:1265) med 
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bestämmelser om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (se 22 kap. 

och 50 kap. SFB). Av övergångsbestämmelserna till den nya lagen framgår 

att äldre bestämmelser om vårdbidrag fortfarande gäller i ärenden där 

ansökan om vårdbidrag har gjorts före den 1 januari 2019. Målet gäller 

vårdbidrag för tid före ikraftträdandet av de nya reglerna om omvårdnads-

bidrag och merkostnadsersättning. Frågan om Förälderns rätt till vårdbidrag 

ska därför prövas enligt den äldre lydelsen i 22 kap. SFB om vårdbidrag. 

Det framgår av det överklagade beslutet vilka bestämmelser som är 

tillämpliga. 

Eftersom vårdbidrag är en förmån från det allmänna är det föräldern som 

ansöker om förmånen som ska visa att att det på grund av barnets särskilda 

behov finns sådana merkostnader som påstås. Det krävs att det medicinska 

underlaget och utredningen i övrigt ger stöd för de uppgifter som föräldern 

lämnar. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrätten har att pröva om yrkade kostnader för samtalssessioner 

och besök hos logopeden för språk- och talträning enligt Karlstadmodellen 

ska godtas som merkostnad.  

Förvaltningsrätten konstaterar att det av bestämmelserna om vårdbidrag 

inte framgår specifikt vad som kan utgöra en merkostnad. Av förarbetena 

framgår att merkostnader är de kostnader som en förälder har på grund av 

barnets sjukdom eller funktionsnedsättning och som går utöver de 

kostnader som är normala för barn utan funktionsnedsättning i motsvarande 

ålder 

(prop. 1981/82:216 s.14). Merkostnaderna ska vägas in i bedömningen när 

rätten till vårdbidrag prövas och hänsyn ska tas både till sådana kostnader 

som direkt hör samman med barnets sjukdom eller funktionshinder och till 

sådana kostnader som är en följd av dessa (jfr prop. 1981/82:216 s. 22). 
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Vidare ska hänsyn tas till de merkostnader en funktionshindrad har i den 

mån inte andra samhällsåtgärder ska kompensera för dem (prop. 1974:129 s. 

70). Beslut om bidrag bör också baseras på vilka utgifter som synes rimliga 

och motiverade av den handikappades speciella behov (jfr prop. 

1977/78:100, bilaga 8 s. 54). 

Av RÅ 2008 ref. 81 framgår att kostnader som en enskild har haft på grund 

av att han eller hon har valt ett privat alternativ till hälso- och sjukvård som 

hade kunnat erhållas genom landstingets omsorg inte utgör en godtagbar 

merkostnad. Detta gäller under förutsättning att det är utrett att den 

behandling som landstinget har erbjudit kan anses som likvärdig eller 

adekvat. Även om målet i fråga avser handikappersättning bedömer 

förvaltningsrätten att det sagda även är tillämpbart gällande vårdbidrag 

(jfr prop. 1981/82:216 s. 15). Mot denna bakgrund konstateras att kostnader 

för samtalssessioner och besök hos logoped för språk- och talträning enligt 

Karlstadmodellen kan betraktas som merkostnader under förutsättning att 

insatsen är medicinskt motiverad och att det inte finns likvärdiga insatser 

eller annan adekvat behandling som den enskilde hade kunnat få genom en 

offentlig huvudman.  

Det är i målet ostridigt att landstinget inte kan erbjuda insatser enligt 

Karlstadmodellen. Av utredningen i målet framgår att habiliteringen har 

uppgett att de inte har någon träningsmodell motsvarande Karlstadmodellen 

men att familjer kan få stöd på annat sätt med utgångpunkt i barnets behov. 

Försäkringskassan har gjort gällande att Barnets behov kan tillgodoses 

genom likvärdig eller annan adekvat behandling med anledning av denna 

uppgift. Enligt det medicinska underlaget framgår att Barnet har 

uttalssvårigheter, språkliga svårigheter och ett kraftigt försenat tal. Hon har 

svårt att medverka i träning och är kravkänslig. Hon rekommenderas 

behandling genom fortsatt språklig stimulans enligt Karlstadmodellen i 

kombination med ytterligare språklig träning genom bl.a. PROMPT-
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metoden. Föräldern har anfört att habiliteringen inte kan bistå med någon 

motsvarande insats och att de i praktiken inte har tillräckliga resurser eller 

kompetens för att genomföra några långsiktiga kontinuerliga insatser. Hon 

har även redogjort för den sporadiska logopedkontakt som Barnet har haft 

på habiliteringen samt att logopeden endast kan bistå med enklare insatser 

som exempelvis diagnostisering. Hon har även uppgett att Barnet inte heller 

kan få insatsen via någon annan huvudman. Försäkringskassan anser att 

Barnets skola har ett ansvar att tillgodose hennes behov den tid hon är där 

men har inte ifrågasatt uppgifterna om vilka insatser habiliteringen eller 

andra offentliga huvudmän faktiskt tillhandahåller. Förvaltningsrätten 

finner därför inte heller skäl att ifrågasätta vad Föräldern har anfört 

gällande vilka insatser habiliteringen och övriga huvudmän faktiskt kan 

erbjuda Barnet.  

Vid en samlad bedömning av det medicinska underlaget och utredningen i 

övrigt får Barnet anses vara i behov av insatser enligt Karlstadmodellen och 

att behovet faktiskt inte kan tillgodoses genom likvärdiga insatser eller 

annan adekvat behandling genom någon offentlig huvudman. Av 

utredningen framgår inte vilka andra likvärdiga insatser som habiliteringen 

kan erbjuda och som motsvarar Barnets behov. Förvaltningsrätten finner 

därför att uppgiften om habiliteringens insatser inte kan likställas med 

insatser enligt Karlstadmodellen. Kostnaderna för samtalssessioner och 

besök hos logopeden för språk- och talträning enligt Karlstadmodellen ska 

därför beaktas som merkostnad vid beräkningen av vårdbidraget. Hur dessa 

och övriga av Försäkringskassan beviljade merkostnader tillsammans med 

vård- och omsorgsbehovet påverkar det totala vårdbidraget bör lämpligen 

prövas av Försäkringskassan som första instans. Förvaltningsrätten 

överlämnar därför åt Försäkringskassan att utreda och besluta om 

vårdbidraget i sin helhet.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (FR-12). 

Nathalie Lacotte 

Förvaltningsrättsfiskal 

Nämndemännen Gustavo Caballero Cervantes, Eva Lagernäs och 

Antra Johansons Rantins har också deltagit i avgörandet. 

Förvaltningsrättsnotarien Johanna Sellgren har föredragit målet. 




